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บทคัดย่อ 

 
  การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้น
การบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ใน 5 
ดา้น คือ ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นภูมิคุม้กนั ดา้นเง่ือนไขคุณธรรม และดา้น
เง่ือนไขความรู้ และศึกษาเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในสถานศึกษา ใน 5 ดา้นนั้น จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วจิยัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  านวน 296 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรส่วนประมาณค่า มีความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.91 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ การทดสอบค่าเอฟ 
  
 ผลการวจัิยพบว่า  
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีระดบัการน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านภูมิคุ้มกัน ด้าน
เง่ือนไขคุณธรรม และด้านเง่ือนไขความรู้ อยู่ในระดับมาก เม่ือศึกษาเปรียบเทียบการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารสถานศึกษาในแต่ล่ะดา้น จ าแนกตามสถานภาพ
ของบุคลากร พบวา่ ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นภูมิคุม้กนั ดา้นเง่ือนไขคุณธรรม 
และดา้นเง่ือนไขความรู้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยผูบ้ริหารมีระดบัการ
ปฏิบติัมากกวา่ครูผูส้อน และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ดา้นความ
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พอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นภูมิคุม้กนั ดา้นเง่ือนไขความรู้ มีระดบัปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ABSTRACT 

  
The objectives of this research were to study the level of applying philosophy of 

sufficient economy in administrating basic educational school under Chaiyaphum Provincial 
Administration Organization in 5 aspects namely abstinence, rationality, immunity, moral terms, 
and terms of knowledge and to compare the level of applying philosophy of sufficient economy in 
administrating basic educational school in above-mentioned 5 aspects classified by status and 
school sizes. The data were collected from administrators and teachers altogether 296 using a 
constructed 5-level rating scale questionnaire with reliability value at 0.91. The collected data 
were analyzed using computer packaged program and the statistics used in this research were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test.  

 
The results of the research were as follows: 
The level of applying philosophy of sufficient economy in administrating basic 

educational school under Chaiyaphum Provincial Administration Organization was high in the 
aspect of abstinence, rationality, immunity, moral terms, and terms of knowledge. The 
comparison on the level of applying philosophy of sufficient economy classified by personnel 
status found that the difference was statistically significant at 0.01 in the aspect of abstinence, 
rationality, immunity, moral terms, and terms of knowledge. The administrators had the level of 
performance higher than the teachers. The comparison on the level of applying philosophy of 
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sufficient economy classified by school sizes found that the difference was statistically different 
at 0.05 in the aspect of abstinence, rationality, immunity, and terms of knowledge. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจและเม่ือภายหลงัได้ทรงย  ้าเน้นแนวทางการแก้เพื่อให้รอดพน้ สามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่าง
มัน่คงและย ัง่ยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ และเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญาช้ีแนวทางด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบั
ชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวฒัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบและความระมัดระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินงานทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบัใหมี้ส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริตและ
ใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ 
เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรอดเร็วและกวา้งขวางทั้งด้านวตัถุ 
สังคมส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี1 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) เป็นแผนท่ียึด “คน
เป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” และยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการ
บริหารและพฒันาประเทศ โดยค านึงถึงประเด็นส าคญัประการแรก คือ การด าเนินการในสายกลาง
ท่ีอยูบ่นพื้นฐานความพอดี เนน้การพึ่งตนเองเป็นหลกั มีการเตรียมพร้อมทั้งคนและระบบท่ีดีเพื่อ
กา้วทนัในยุคโลกาภิวตัน์ ประการท่ีสอง คือ ความสมดุลและความย ัง่ยืน เนน้การพฒันาอยา่งเป็น 
องคร์วม โดยไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ภูมิปัญญาและวถีิชีวติท่ีดีงาม ประการท่ีสามคือความ
พอประมาณ เป็นการใชชี้วิต การผลิต และการบริโภคอยูบ่นความพอประมาณ มีเหตุผล ไม่มากไม่
                                                 

1ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 42 (6),44, สัมภำษณ์
พเิศษ. วำรสำรเศรษฐกจิพอเพยีง, 42(6), 41-47., 2548, (อดัส าเนา), หนา้ 5 – 7. 
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นอ้ยเกินไป ประการท่ีส่ี คือการมีภูมิคุม้กนัและรู้เท่าทนัโลก เป็นการเตรียมความพร้อมของคนและ
สังคมให้สามารถรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศให้รู้เขารู้เรา เพื่อป้องกนั
หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน มีความยดืหยุน่ท่ีจะปรับตวั รวมทั้งเลือกส่ิงท่ีดีมาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ และประการสุดทา้ยคือ การเสริมสร้างคุณภาพคน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น มีความเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ ่มีความวินยั มีสติตั้งอยูบ่นความไม่ประมาท 
มีการพฒันาปัญญาและความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 จากการศึกษาพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ แนวคิดของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงหากน าไปสู่การปฏิบติัจะก่อเกิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้าง
ภูมิคุม้กนัท่ีดีแก่ตนเอง ชุมชนสังคม และประเทศชาติ2 นโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปี 
พ.ศ. 2550 -2551 โดยเฉพาะด้านการศึกษาท่ีมีการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน า
ความรู้ มุ่งมัน่ท่ีจะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนใหก้วา้งขวางและทัว่ถึง โดยค านึงถึงการ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั เสริมสร้างความตระหนกัในคุณค่าของปรัชญาของ
เศรษฐกิจ ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย พฒันาคน โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน
ของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนัทางศาสนา 
และสถาบนัการศึกษาการจดัการศึกษาจะเนน้การกระจายอ านาจสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา
และทอ้งถ่ินรวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน เพื่อใหก้ารศึกษาสร้างคนและสร้าง
ความรู้สู่สังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ ก าหนดเป็นนโยบายและเป้าหมาย 
โดยมีเป้าหมายใหผู้เ้รียนไดรั้บการปลูกฝังค่านิยมในการน าคุณธรรมเป็นหลกัในการด าเนินชีวิตตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ เป็น
หน่วยงานหลักในการจดัการศึกษาเพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและ
สอดคล้องกับหลกัการของการจดัการศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคญัในการพฒันามาตรฐาน
คุณภาพผูเ้รียนให้มีความสามารถคู่คุณธรรมทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองในการด าเนิน
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย ัง่ยืน สถานศึกษาตอ้งมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม และมีทกัษะการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีความสามารถน าความรู้ 
ทกัษะกระบวนการไปประยุกต์ใช้ สร้างและพฒันางานตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย ัง่ยืน 
และมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะสถานศึกษาเป็นองคก์รส่วนส าคญัยิ่งของรัฐท่ีท าหนา้ท่ีจดัการศึกษา

                                                 
2เร่ืองเดียวกนั,  หนา้ 1. 
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และเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนโดยเฉพาะการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
กระบวนการการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน และการบริหารจัดการ
สถานศึกษา รวมทั้งร่วมเป็นพลงัผลกัดนัให้เกิดผลส าเร็จในการตอบสนองต่อนโยบายท่ีก าหนด 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการให้ความส าคญัต่อ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีเนน้ความพอประมาณ 
การมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุม้กนั เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้อยา่งเป็นแก่นสารท่ีน าไปสู่
การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง  

จากสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จงัหวดั
ชยัภูมิ แจง้ให้สถานศึกษาน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวในการปฏิบติังานใน
สถานศึกษา และสถานศึกษาควรมีการจดัการศึกษามุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝัง และเสริมสร้างให้
ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการด าเนินชีวติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้
มีความรู้ความเขา้ใจในสาระของปรัชญานั้น ตระหนักในความส าคญัและทกัษะพื้นฐานในการ
ปฏิบติัตนและด าเนินชีวิตอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม สถานศึกษาควรมีการจดัระบบการบริหารจดัการ
ภายในตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเร่ืองการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน
การจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาและการจดัระบบ  บริหารจดัการ โดยให้
ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม มีการติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาอยู่เสมอ
ขั้นตอนในการด าเนินการคือก าหนดนโยบายการจดัการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นนโยบายส าคญัของสถานศึกษา พฒันาบุคลากรทั้งผูบ้ริหาร ครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ปฏิบติัตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆปรับปรุงโครงสร้างและ
พฒันาการบริหารจดัการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จดัท าหรือเพิ่มเติมโครงการ
กิจกรรม และปรับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติัการของสถานศึกษา ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรของ
สถานศึกษา จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของสถานศึกษา  เสริมสร้างบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จดัระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินการโดยให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในขั้นตอนส าคญัทุก
ขั้นตอน3  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะวิจยั การบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เพื่อให้ไดข้อ้สนเทศใช้

                                                 
3องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ, รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวดั จังหวดัชัยภูมิ คร้ังที ่12/2553 ประจ ำเดือน ธันวำคม 2553, (อดัส าเนา). 
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เป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาใน 5 ดา้น

คือ ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นภูมิคุม้กนั ดา้นเง่ือนไขคุณธรรมและดา้นเง่ือนไข
ความรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิและศึกษาเปรียบเทียบ
การบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งและขนาดของสถานศึกษา  
 

1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
จากผลการวิจยั ของ มงคล อินทรโชติ ท าการวิจยัเร่ือง การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา่ การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามคุณลกัษณะ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุม้กนั เง่ือนไขคุณธรรม และเง่ือนไข
ความรู้ บริหารงาน 4 ด้าน คือ บริหารงานวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และ
บริหารทัว่ไป พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูต่อระดบัความส าเร็จอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
การเปรียบเทียบระดบัความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู จ  าแนกตามเพศ พบว่า มีความเห็น แตกต่างกันอย่างจากและ
ผลการวิจยัของ ของขนิษฐา เผ่าม่วง การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 มีการ
เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสาถนศึกษา พบว่ามีความแตกต่างกัน ดังนั้ น การวิจัยน้ีจึง
ตั้งสมมติฐานวา่ การบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 
ดา้น คือ ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นภูมิคุม้กนั ดา้นเง่ือนไขคุณธรรมและดา้น
เง่ือนไขความรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เม่ือจ าแนกตาม
สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั 
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1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย  
1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิโดยศึกษาจากแนวคิดเก่ียวกบัหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงประกอบด้วย 5 ด้าน ดงัน้ี ด้านความพอประมาณ ด้านความมี
เหตุผล ดา้นภูมิคุม้กนั ดา้นเง่ือนไขคุณธรรมและดา้นเง่ือนไขความรู้ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของ
การวจิยั ดงัน้ี 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่สถานภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และขนาดสถานศึกษา 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นภูมิคุม้กนั ดา้นเง่ือนไขคุณธรรม และดา้น
เง่ือนไขความรู้  

1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 722 คน จ าแนก

เป็น ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 54 คน และครูผูส้อน จ านวน 668 คน 
1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  านวน 26 โรงเรียน 
1.4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ เดือนพฤศจิกายน 2555 

 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย  
 กำรบริหำร หมายถึง กระบวนการในการใชศ้าสตร์และศิลป์ ท่ีน าเอาทรัพยากรการศึกษา

มาปฏิบติัประกอบกับกระบวนการการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท าให้เกิดคุณลักษณะ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน 
เง่ือนไขคุณธรรม และเง่ือนไขความรู้ ในการบริหารงานดา้นการบริหาร วิชาการ ดา้นการบริหาร
งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปใหส้ าเร็จดว้ยดี 

ด้ำนบริหำรวิชำกำร หมายถึง การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนพฒันาหลักสูตรให้
ได้ผลดีและมีคุณภาพ จดักิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกบั
ผูเ้รียนโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้ำนบริหำรงบประมำณ หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกบัการเงินและพสัดุของสถานศึกษา
มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยใช้หลกั
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพดีข้ึน
ต่อผูเ้รียน 

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล หมายถึง กระบวนการของผูบ้ริหารในการใชศิ้ลปะและกลยุทธ์
ด าเนินกิจกรรมทั้งปวงท่ีเก่ียวกบัการจดัการบุคลากร ตั้งแต่สรรหาคดัเลือกและบรรจุและบ ารุงรักษา
พฒันา มีความรู้มีขวญัก าลังใจและเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป หมายถึง การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการองคก์รเพื่อเอ้ือให้
งานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไวโ้ดยมีบทบาทหลักในการ
ประสานส่งเสริมสนับสนุน และการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระ
ราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทย โดยยึดหลกัความพอประมาณ ความมี
เหตุผล ความมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี เง่ือนไขคุณธรรมและเง่ือนไขความรู้ 

กำรบริหำรโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง กระบวนการในการใช้
ศาสตร์และศิลปท่ีน าเอาทรัพยากรการศึกษา มาปฏิบติัประกอบกบักระบวนการบริหารโดยใชห้ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท าให้เกิดคุณลกัษณะ 5 ดา้น คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล ดา้นความมีภูมิคุม้กนั ดา้นเง่ือนไขคุณธรรมและดา้นเง่ือนไขความรู้ใน
การบริหารสถานศึกษา ดงัน้ี 

ด้ำนควำมพอประมำณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ในการ
สามารถด าเนินงานด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารทัว่ไปใหส้ าเร็จดว้ยดี 

ด้ำนควำมมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจในการด าเนินการอย่างมีเหตุผล โดยน าปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในดา้นการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ กาบริหารงานบุคคล การบริหารทัว่ไป
มาพิจารณา ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อยา่งรอบคอบ 

ด้ำนภูมิคุ้มกนั หมายถึง การเตรียมความพร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ 
จากการด าเนินงานการบริหารวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ทัว่ไป 

ด้ำนเง่ือนไขคุณธรรม หมายถึง การเสริมสร้างประสบการณ์ ความตระหนกัในคุณธรรม
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความอดทน ความเพียรและการใชส้ติปัญญาของบุคลากรในการบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป 
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ด้ำนเง่ือนไขควำมรู้ หมายถึง การเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
รอบดา้นท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนัมาใชใ้นการตดัสินใจในการด าเนินงาน 
การบริหารวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป 

สภำพกำรบริหำรโดยใช้หลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ลกัษณะท่ีปรากฏเป็น
จริงในการด าเนินการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บุคลำกร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา, รองผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนผูด้  ารง
ต าแหน่งปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบการจดัการศึกษาในสถานศึกษา สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

สถำนภำพ หมายถึง บุคลากรซ่ึงด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิโดยจ าแนกเป็น 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูรั้กษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการและ
รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

ครูผู้สอน หมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่งปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
การจดัการศึกษาในสถานศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

ขนำดของสถำนศึกษำ  หมายถึง การก าหนดขนาดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ โดยยึดเกณฑ์การจดัตั้งงบประมาณปี 2554 งบลงทุนค่าครุภณัฑ ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ สถานศึกษาขนาดเล็ก คือ สถานศึกษา
ท่ีมีจ านวนนกัเรียน 1-120 คน สถานศึกษาขนาดกลาง คือ สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียน 121 – 600 
คน และ สถานศึกษาขนาดใหญ่ คือ สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียน 601 คนข้ึนไป 

สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง หน่วยงานของรัฐท่ีจดัการศึกษาระดบั
การศึกษาปฐมวยัถึงระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนวยัเรียนในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิหมายถึง 
องค์กรท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อการบริหาร และการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา โดยระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้มีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้รู้ถึงความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของ
ตนเอง ทั้งในดา้นวิชาการและวิชาชีพ ส่วนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนตามความถนัด ความสนใจ ศกัยภาพ และความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อเป็นพื้นฐาน
การศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา  
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1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย  
1.6.1 ท าให้ทราบถึง การบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
1.6.2 ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ท่ีน าไปใช้ เป็น

แนวทางในการพฒันาการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิใหมี้ประสิทธิภาพ 

1.6.3 ท าให้ทราบถึงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิต่อไป 

1.6.4 ท  าให้ทราบถึงแนวทางในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
  
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ือง การบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ิจยัได้ศึกษาจากต ารา 

เอกสาร ทฤษฎี แนวความคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยัตามล าดบัดงัน้ี  
2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
2.3 หลกัการการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5 การบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.8 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
 ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเช่ือท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีหลกัเกณฑ์มีการทดสอบและ
การสังเกตจนเป็นท่ีแน่ใจ ทฤษฎีเป็น เซท(Set) ของมโนทศัน์ท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั เป็นขอ้สรุป
อย่างกวา้งท่ีพรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองค์กรการทางศึกษา อย่างเป็นระบบ ถ้า
ทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อยๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวคิดท่ีมีเหตุผลและสามารถ
น าไปประยุกต ์และปฏิบติัได ้ทฤษฎีมีบทบาทในการให้ค  าอธิบายเก่ียวกบัปรากฏทัว่ไปและช้ีแนะ
การวจิยั 
 สมศักดิ์ คงเทีย่ง ไดก้ล่าวไวว้า่ทฤษฎีการบริหารการศึกษาไดแ้ก่ 
 1. ทฤษฎีก าหนดรูปแบบใหม่ มีสามองค์ประกอบ แทนท่ี ได้แก่ Ambient หมายถึง 
ส่ิงแวดลอ้ม น้ีมีส่วนประกอบท่ีกล่าวถึงบ่อยๆ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีท าให้พอใจและส่ิงท่ีท าให้ไม่พึงพอใจส่ิง
กระตุน้ในฐานะกลุ่มท่ีตอบสนองต่อความพึงพอใจต่อการท างานมากกวา่ความไม่พึงพอใจต่อการ
ท างาน อย่างไรก็ตามการขาดแคลนตวักระตุน้ ในฐานะกลุ่มท่ีตอบสนองต่อความพึงพอใจในการ
ท างานมากกวา่ความไม่พึงพอใจต่อการท างาน อยา่งไรก็ตามการขาดแคลนตวักระตุน้ ก็อาจเป็นบ่อ
เกิดแห่งความไม่พึงพอใจก็ได้ องค์ประกอบของ Ambient นั้ นมีอยู่ 5 ประการด้วยกัน ได้แก่ 
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เงินเดือนโอกาสท่ีจะได้เจริญงอกงาม โอกาสท่ีจะเส่ียง ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา และ
สถานภาพ 
 2. บรรยากาศ อลัน บราวน์ (Aian Brown) ได้เสนอกลยุทธ์สองประการส าหรับ
เปล่ียนแปลงบรรยากาศของโรงเรียน ประการแรก ไดแ้ก่กลยุทธ์ดา้นคลินิก ประการท่ีสอง ไดแ้ก่ 
กลยุทธ์ท่ีมุ่งความเจริญงอกงามเป็นศูนยก์ลาง ทั้งสองกลยุทธ์น้ีต่างก็ไม่ไดเ้ป็นตวัเลือกแก่กนัและ
กนั แต่สามารถใช้ดว้ยกนั โดยเรียงตามล าดบั และทั้งสองกลยุทธ์ต่างก็จ  าเป็นต่อการเปล่ียนแปลง 
กลยทุธ์ดา้นคลินิกนั้น เนน้ท่ีธรรมชาติของความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มยอ่ยในโรงเรียนในขณะท่ีกลุ่ม
มุ่งความเจริญงอกงามเป็นศูนยก์ลางนั้นเนน้ท่ีการพฒันาของเอกตับุคคล 
 กลยุทธ์คลินิกนั้น ประการแรก มุ่งดูท่ีความรู้ขององคก์าร ต่อจากนั้นก็วิเคราะห์บรรยากาศ
ขององค์การ ก าหนดล าดบัขั้นความส าคญัของการปฏิบติัการ และวางแผนด าเนินการ เม่ือปฏิบติั
ส าเร็จแลว้ก็มีการประเมินผลการปฏิบติังานนั้น ส าหรับกลยทุธ์มุ่งความเจริญงอกงามเป็น ศูนยก์ลาง
นั้น มองวา่การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับโรงเรียน การเปล่ียนแปลงนั้นตอ้งมีทิศทางท่ีแน่
ชัด และควรน าไปสู่ความก้าวหน้า ครูอาจารย์มีศักยภาพสูงมากท่ีจะพฒันา และน าเอาความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 3. ทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miscale) ไดมี้การวิจยั
สอบถามอาจารยใ์หญ่ในโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 232 โรงเรียนสหรัฐอเมริกาเก่ียวกบัการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ แล้วผลท่ีได้ปรากฏว่า อาจารย์ใหญ่ผูท่ี้สามารถ ตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ปรากฏว่าเป็นผูเ้ตรียมการมาดี หาขอ้มูลแยกแยะ ระหว่างขอ้เท็จจริงกบัความ
คิดเห็นไดอ้ย่างชัดเจน และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นอย่างจริงใจดว้ย ส าหรับอาจารยใ์หญ่ผูมี้
ประสิทธิภาพดว้ยกวา่ ลว้นแต่เป็นผูท่ี้ไม่ไดเ้ตรียมการมาส าหรับการท่ีตดัสินใจนั้นเลย ส่ิงท่ีคน้พบ
จากการวจิยัเร่ืองการมีส่วนในการวนิิจฉยัสั่งการมีดงัน้ี 
 3.1. การมีโอกาสร่วมตดัสินใจท าใหค้รูมีขวญัดี 
 3.2. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อความพึงพอใจต่อวชิาชีพ 
 3.3. ครู อาจารยพ์ึงพอใจอาจารยใ์หญ่ท่ีส่งเสริมใหเ้ขาเขา้ร่วมตดัสินใจ 
 3.4 ครู อาจารยมิ์ไดค้าดหวงั จะเขา้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเสียทุกเร่ืองไป เขาอยากเขา้
ร่วมตดัสินใจเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเขา หรือผลประโยชน์ของเขาเท่านั้น 
 3.5 องคป์ระกอบทั้งภายในและภายนอก มีผลกระทบต่อระดบัของการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ  
 4. ทฤษฎีอ านาจ และความขดัแยง้ในสถาบนัการศึกษา ของวิคเตอร์ บอลด์ริดจ ์ทฤษฎี เนน้
ท่ีตวัแบบทางการเมือง (Political model) เป็นส่วนส าคญัในการวิเคราะห์ดา้นสังคมวิทยาตั้งแต่สมยั
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ของคาร์ล มาร์ก เป็นตน้มา นกัทฤษฎีความขดัแยง้เนน้ท่ีการแยกส่วนของระบบสังคม ออกเป็นกลุ่ม
ผลประโยชน์ ซ่ึงแต่ละกลุ่มต่างก็มีเป้าประสงคท่ี์แตกต่างกนัออกไป ศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม
ผลประโยชน์เหล่าน้ี และแต่ละกลุ่มต่างก็พยายามท่ีจะไดเ้ปรียบอีกกลุ่มหน่ึงหรืออีกหลายๆ กลุ่ม1 
 อจัฉรา สังขสุ์วรรณ ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการบริหาร ไวด้งัน้ี 
 1. หลกัการบริหารตามแนวคิดของ Taylor สรุปไดด้งัน้ี 
 1.1 พฒันาวิธีการท างาน โดยใชว้ิธีการท างานวิธีท่ีดีท่ีสุด (One best way) แทน
กฎเกณฑ์ท่ีไม่แน่นอน โดยการก าหนดวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุด เพื่อช่วยให้การท างานสามารถลุล่วง
ความส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงค์การคน้หาวิธีท่ีดีท่ีสุดจะตอ้งมาจากการวิ เคราะห์และทดลองแบบ
วิทยาศาสตร์ มีการก าหนดมาตรฐานของงาน การจ่ายผลตอบแทนจะจ่ายตามผลผลิต จ่ายตาม
ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงถือวา่เป็นการจ่ายแบบจูงใจ 
 1.2 การคดัเลือก และจดับุคคลเข้าท างานอย่างมีหลักเกณฑ์และเหมาะสม 
มอบหมายงานให้ตรงกบัความรู้ความสามารถของเขา จดัการฝึกอบรม เพื่อประสิทธิภาพในการ
ท างานซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รและผูป้ฏิบติังาน 
 1.3 เนน้การปฏิบติังาน เพื่อท าใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมากท่ีสุดแทนการจ ากดัผลผลิต 
 1.4 เนน้การประสานงานร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารกบัคนงาน โดยตอ้งเป็นความ
ร่วมมือระหวา่งกนัอยา่งมิตรภาพ และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 2. ทฤษฎีการบริหารของ Henri Fayol 
 Fayol เป็นผูห้น่ึงท่ีได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวางในฐานะเป็นผูบุ้กเบิกแนวทางการ
บริหาร โดยรวบรวมเป็นทฤษฎีองคก์ารแบบดั้งเดิม เขาเช่ือวา่การปฏิบติัทางดา้นการบริหารท่ีดีจะมี 
แบบแผนเฉพาะอยา่ง ท่ีสามารถระบุและวิเคราะห์ไดต้ามความเห็นน้ีเขาจึงไดเ้ขียนหลกัการบริหาร
ข้ึนมา Fayol เป็นวศิวกรชาวฝร่ังเศสท างานในบริษทัเหมืองแร่ ต่อมาไดท้  าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการบริษทั 
Fayolในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหารเขาจะเลือกใชว้ิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม และวิธีการบริหารท่ีเหมาะสม
นั้นผลท่ีเกิดข้ึนจะให้ความพอใจเขาเนน้การสอนและการเรียนรู้ โดยเขาเห็นวา่การบริหารสามารถ
สอนกนัได้ และได้พยายามพิสูจน์ให้เห็นว่า เม่ือหลกัการและวิธีการบริหารของเขาถูกน าไป
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ จะท าใหค้วามแน่ใจในความส าเร็จ Fayol แบ่งงานดา้นอุตสาหกรรม
ออกเป็น 6 ประเภท คือ เทคนิค (การผลิต) การพาณิชย ์ (การซ้ือ การขาย การแลกเปล่ียน) การเงิน

                                                 

 1สมศกัด์ิ คงเท่ียง, หลักและทฤษฎีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2545), หนา้ 106. 
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(การจดัหาและการใชเ้งินทุน) การรักษาความปลอดภยั (การป้องกนัทรัพยสิ์น และบุคคล) การบญัชี
(รวมทั้งสถิติดว้ย) และการบริหาร (การวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ การประสานงาน และ
การควบคุม) กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเนน้เป็นพิเศษ คือ การบริหาร เขามีความเห็นวา่ผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งมี
คุณสมบติัเป็นพิเศษ อาทิเช่น มีสุขภาพอนามยัดี มีสติปัญญาดี มีจริยธรรม มีการศึกษา มี
ความสามารถ และมีเทคนิควธีิการในการบริหาร รวมทั้งตอ้งมีประสบการณ์ในการท างาน2 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะค าว่า “การบริหาร” และ “การจดัการ” นั้นบางคร้ังอาจใชแ้ทน
กนัได ้ เพราะค าสองค าน้ีเป็นกิจกรรมท่ีหวงัผลขั้นสุดทา้ยอย่างเดียวกนั คือความส าเร็จของงาน 
ส าหรับการบริหารใช้กนัมากในการบริหารรัฐกิจ ส่วนการจดัการ พบว่าใช้กนัมากในทางธุรกิจ 
หรืออีกนยัหน่ึงอาจกล่าวไดว้า่การบริหารนั้นมุ่งเนน้การก าหนดนโยบายและการวางแผน ส่วนการ
จดัการเป็นการน าเอานโยบายและแผนไปด าเนินการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้3 
 ปราชญา กลา้ผจญั ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหารวา่ มีกิจการส าคญัอยู ่5 ประการ ไดแ้ก่ 
 1.1 การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดจุดประสงคว์า่จะท าอยา่งไร เพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จนั้น ไดแ้ก่ การวางแผนกลยทุธ์ และการวางแผนปฏิบติัการ 
 1.2 การจดัองคก์าร (Organizing) เป็นการออกแบบและพฒันาองคก์ารข้ึนมา 
 1.3 การอ านวยการ (Directing) เป็นการส่ือสาร จูงใจพนกังาน การตดัสินใจและแกไ้ข
ปัญหาในหน่วยงาน เพื่องานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 1.4 การควบคุม (Controlling) เป็นการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน การวดัผลการ
ปฏิบติังาน และการแกไ้ขผลการปฏิบติังาน 
 1.5 การจดับุคลากรลงสู่หน่วยงาน (Staffing) เป็นการสรรหา บรรจุบุคคลท่ีเหมาะสมใน
การปฏิบติังานขององคก์าร4 
 สรุปได้ว่าทฤษฎีการบริหารการศึกษาทั้งหลาย มีความส าคญัในฐานะท าหน้าท่ีให้ขอ้ยุติ
ทัว่ไปก่อใหเ้กิดการวจิยัทางดา้นบริหารการศึกษา และการมีทฤษฎีต่างๆ มาใชน้ั้น ช่วยอ านวยความ

                                                 

 2อจัฉรา สังขสุ์วรรณ, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพส์ถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2540), หนา้ 11 
 3ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, พฤติกรรมองค์กร, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2540) 
หนา้ 11. 
 4ปราชญา กลา้ผจญั, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง), 2542, หนา้ 16-23.  
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สะดวกแก่ผูศึ้กษา ท่ีไม่ตอ้งไปจดจ าขอ้มูล หรือขอ้ความต่างๆ ให้มากมาย เพียงจ าหลกัการหรือ 
ทฤษฎีต่างๆ เหล่านั้นได ้และน ามาประยุกตใ์ชก้็เพียงพอแลว้ ทฤษฎีทั้งหลายนั้นมีความสัมพนัธ์กบั
การปฏิบติัในแง่ท่ีวา่ ทฤษฎีวางกรอบความคิดให้แก่ผูป้ฏิบติั การน าเอาทฤษฎีมาใช่ช่วยให้แนวทาง
วเิคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติันั้นๆ และทฤษฎีช่วยในการตดัสินใจ 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา   
 การบริหารการศึกษามาจากค าว่า การบริหาร และการศึกษา ซ่ึงหากพิจารณาค าว่า การ
บริหาร อาจพิจารณาไดส้องทาง คือ พิจารณาในรูปของกิจกรรมท่ีมนุษยร่์วมกนัด าเนินงานเพื่อการ
อยูร่อดและความเจริญกา้วหนา้ของสังคมประการหน่ึง และพิจารณาในรูปของศาสตร์ คือ หลกัวิชา 
อนัเป็นสาขาหน่ึงท่ีเก่ียวพนัธ์กบัทฤษฎี หลกัการ กระบวนการ และปัจจยัท่ีจะช่วยให้มนุษยส์ามารถ
ด าเนินงานของหน่วยงานองคก์าร สังคม และประเทศชาติอยา่งเป็นระบบระเบียบ เพื่อให้การพฒันา 
ไปตามแนวทางท่ีกลุ่มชนนั้นมีความประสงค์ ไดมี้นกัวิชาการและหน่วยงานทางดา้นการศึกษาได้
ใหค้วามหมายของการบริหารและการบริหารการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 ค าวา่ “การบริหาร” (Administration) ใช้ในความหมายกวา้งๆ เช่น การบริหารราชการอีก
ค าหน่ึง คือ “การจดัการ” (Management) ใช้แทนกนัได้ ค  าว่า การบริหาร ส่วนมากหมายถึงการ
จดัการทางธุรกิจมากกวา่ 
 รุ่งทิวา สันติผลธรรม ไดส้รุปความหมาย คือ กระบวนการท างานให้ส าเร็จโดยตอ้งอาศยั
กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการศึกษาบริหารกิจกรรมทุกชนิดและด าเนินการทุกอยา่งของผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครูและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จดัให้ประชาชนทุกคนในสังคมนั้นไดน้ าประสบการณ์ท่ีได้
จากการเรียนรู้ไปพฒันาชีวิตและสามารถอยูใ่นสังคมร่วมกนัไดอ้ย่างมีความสุขตามศกัยภาพ ของ
ตน5 
 ธีรรัตน์ กิจจารักษ์ ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการ
ในการใช้ศาสตร์และศิลป์ ท่ีน าเอาทรัพยากรการศึกษา มาปฏิบติัประกอบกบักระบวนการบริหาร 
โดยมีเป้าหมายเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ6 

                                                 
5รุ่งทิวา สันติผลธรรม, “การน าเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์” ,วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค)์, 2552, หนา้ 9 
 6ธีรรัตน์ กิจจารักษ,์ เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (เพชรบูรณ์ : คณะครุศาสตร์ 
สถาบนัราชภฏัเพชรบูรณ์, 2542), หนา้ 11. 
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 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ กล่าววา่การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคนภายใน
องค์กรร่วมกันด าเนินการ เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่บุคลิกภาพ ความรู้ 
ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสังคมโดย
กระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศยัทรัพยากรตลอดจน
เทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวติอยู่7 
 นิพนธ์ กนิาวงศ์ กล่าววา่ การบริหาร หมายถึง การร่วมมือกนัปฏิบติังานของบุคคลตั้งแต่ 2 
คนข้ึนไป โดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนัและมีวตัถุประสงคร่์วมกนัโดยรูปแบบการบริหารมีลกัษณะท่ี
ส าคญั 4 ประการ ดงัน้ี 
 1. การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
 2. การบริหารเป็นการท่ีกลุ่มบุคคลร่วมมือกนัท ากิจกรรม 
 3. การบริหารเป็นการท ากิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 
 4. การบริหารเป็นการท ากิจกรรมโดยใชก้ระบวนการและทรัพยากรท่ีเหมาะสม8 
 อัจฉรา สังข์สุวรรณ์ ไดก้ล่าววา่ การบริหารเป็นกระบวนการต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยการ
วางแผน การจดัองคก์าร การอ านวยการ และการควบคุมเพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์ โดยใชก้ าลงัคน
และทรัพยากรท่ีมีอยู ่ซ่ึงสามารถแบ่งการบริหารได ้3 ประการตามความหมายดงัน้ี9 
 1. การบริหารในความหมาย “กระบวนการต่างๆ” การบริหารเป็นกระบวนการท่ี 
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร โดยการใชท้รัพยากรทางการบริหารในการกระท า 
กิจกรรมร่วมกนั ผา่นกระบวนการบริหารท่ีเป็นระบบ 
 2. การบริหารเป็นเร่ืองของ “คนและกลุ่มคน” ในองคก์าร คนและกลุ่มคน หมายถึง 
การท างานร่วมกนัของคนและกลุ่มคนในองคก์ร โดยมีคนกลุ่มหน่ึง หรือคนหน่ึงเป็นผูน้ าท่ีตอ้งใช ้
ศิลปะการบงัคบับญัชาและการใชท้รัพยากรก าลงัคนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 3. การบริหารเป็นศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ การบริหารจะมีหลกัการแนวคิดทฤษฎีท่ี 
แน่นอน สามารถถ่ายทอดต่อ ๆ ไปได ้โดยหลกัการเหล่าน้ีมีความเป็นปรนยัท่ีนกับริหารหรือ 

                                                 
7ภาวดิา ธาราศรีสุทธิ, หลกัและทฤษฎกีารบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2542),หนา้ 6. 
 8นิพนธ์ กินาวงศ,์ หลกัการบริหารการศึกษา, (พิษณุโลก : ตระกลูไทย, 2543), หนา้ 33. 
 9อจัฉรา สังข์สุวรรณ, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพส์ถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2540), หนา้ 5. 
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นกัศึกษาวชิาบริหารสามารถยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานบริหาร แต่เป็นท่ีทราบกนัแลว้วา่ 
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ารจะไม่อยูก่บัท่ีตลอด 
 สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ร่วมมือกนัด าเนินภารกิจต่างๆ เพื่อให้ภารกิจนั้นบรรลุวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอยา่งท่ีบุคคลร่วมกนัก าหนด พฒันาการท างานของบุคคลในองคก์ร เพื่อให้เกิดการบรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเนน้ให้หน่วยงาน
หรือองค์กรนั้น ท างานอย่างเต็มความสามารถมีระบบ และน ามาซ่ึงความส าเร็จลุล่วงในการ
ปฏิบติังานการยอมรับจากบุคคลภายในและนอกองคก์ร สร้างความส าเร็จให้กบัองค์กร โดยอาศยั
กระบวนการท่ีเป็นระบบและใช้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆอย่างเหมาะสม ส่วนการบริหาร
การศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายๆ คนในสังคมร่วมกนัด าเนินการเพื่อพฒันาเด็ก
เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคม ในทุกๆ ด้าน เช่น ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม บุคลิกภาพ พฤติกรรม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม โดย
กระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัการควบคุมส่ิงแวดลอ้มให้มีผลต่อบุคคลและอาศยัทรัพยากร ตลอดจน
เทคนิคต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
   

2.3 หลกัการการบริหารสถานศึกษาพืน้ฐาน 
 พระราชบญัญติัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พุทธศกัราช 2545 มาตรา 39 ก าหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจบริหารและจดัการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปยงัคณะกรรมการและ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง และมาตรา 40 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อท าหน้าท่ีก ากบั ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการ 
ของสถานศึกษา ประกอบดว้ยผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคชุ์มชน ผูแ้ทนองคก์รปกครอง  
ส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูแ้ทนภิกษุสงฆห์รือผูแ้ทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นท่ี
และผูท้รงคุณวุฒิ ดงันั้น โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 
2545 
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 โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 1. บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน ได้กล่าวถึงบทบาทหน้า ท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว ้ดงัน้ี 
 1.1 ดา้นวชิาการ 
 1.1.1 ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาให้มี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 1.1.2 ให้ขอ้เสนอแนะและส่งเสริม สนบัสนุนในการจดับรรยากาศ กระบวนการ
เรียนรู้ สภาพแวดลอ้ม แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.2 ดา้นงบประมาณ 
 1.2.1ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสถานศึกษา 
 1.2.3ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะในการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและ
แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาหรือปฏิบติั
หนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 1.3 ดา้นการบริหารบุคคล 
 1.3.1 ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 
 1.3.2 เสนอความตอ้งการจ านวนและอตัราต าแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
 1.3.3ให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 1.3.4 ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีท่ีกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษามอบหมาย 
 1.4 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 1.4.1ใหค้วามเห็น เสนอแนะและใหค้ าปรึกษาในการจดัการท านโยบายแผนพฒันา
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารวมทั้งความตอ้งการ
ของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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 1.4.2 รับทราบ ให้ความเห็นของข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจน 
นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน และรายงานส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเม่ือสถานศึกษาไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบาย และ
แผนของ กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 1.4.3ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนเก่ียวกบัการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใชแ้ละจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น
ของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
 1.4.4 ให้ความเห็น เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาในการออกระเบียบข้อบงัคบั
ประกาศ แนวปฏิบติั ฯลฯ ในการด าเนินงานดา้นต่างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 1.4.5 ให้ความเห็น เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาในการส่งเสริมความเขม้แข็งใน
ชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์กบัสถานศึกษาอ่ืนๆ ในชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 1.4.6 ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายระเบียบ
ประกาศ ฯลฯ ก าหนด ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกรณีท่ี 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นวา่การด าเนินงานของสถานศึกษาไม่สอดคลอ้ง
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ นโยบาย ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอความเห็นดังกล่าวให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบเพื่อ
พิจารณาสั่งการใหส้ถานศึกษาปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ ต่อไป10 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 10ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2551, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2551) , หนา้ 13-16. 
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 2. บทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน11 ไดก้ล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งรับผดิชอบด าเนินการไว ้ดงัน้ี 
 2.1 ดา้นวชิาการ 
 2.1.1 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 2.1.2 จดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ การเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรับปรุง
และพฒันาการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 2.1.3 จดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานผลการ
ประเมินใหค้ณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ 
 2.2 ดา้นงบประมาณ  
 2.2.1 จดัตั้งและรับผิดชอบการใช่จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาตามท่ี กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 2.2.2 ออกระเบียบ ข้อบงัคบัประกาศและแนวปฏิบติัฯลฯเก่ียวกับการบริหาร
การเงินและการจดัหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ 
ก าหนด 
 2.3 ดา้นการบริหารบุคคล 
 2.3.1 ควบคุม ดูแลให้การบริหารบุคคลในสถานศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบาย กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 
 2.3.2 พิจารณาความดีความชอบของขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 2.3.3 ส่งเสริม สนบัสนุนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.3.4 จดัท ามาตรฐาน ภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 2.3.5 ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

                                                 
11เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 13-16. 
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 2.3.6 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามกฎหมายก าหนดและตามท่ีคณะอนุกรรมการขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 
 2.4 ดา้นการบริหารทัว่ไป 
 2.4.1 จัดท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 2.4.2 ด าเนินการ และก ากบั ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน งาน โครงการ
ของสถานศึกษา   
 2.4.3 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งผูป้กครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 2.4.4 ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติั ฯลฯ ในการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 2.4.5 ส่งเสริมความเขม้แข็งในชุมชน และสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืนๆ ใน
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 2.4.6 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษาหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
และตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 3. อ านาจหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษา 
 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546  มาตรา 35 
ก าหนดให้สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมาตรา 39 ก าหนดให้
สถานศึกษามีอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการนั้นๆ โดยมีผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชา
และมีอ านาจหนา้ท่ี12ดงัน้ี 
 3.1 บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัของทาง
ราชการ และของสถานศึกษา รวมทั้งในนโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 
 3.2 ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากรการเงินพสัดุ 
สถานท่ี และทรัพยสิ์นของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
 3.3 เป็นผูแ้ทนของสถานศึกษาในกิจการทัว่ไป รวมทั้งการจดัท านิติกรรมสัญญาในราชการ
ของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

                                                 
12ส านักปลดักระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารและการจัดการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร:

องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ),2549), หนา้ 345-347. 
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 3.4 จดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 3.5 อ านาจหน้าท่ีในการอนุมติัประกาศนียบตัรและวุฒิบตัรของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
 3.6 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่ากากระทรวงศึกษาธิการ
ปลดักระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย 
 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 2.4.1 ความเป็นมาของหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะ
แนวทางการด าเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงัไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางการแกไ้ขเพื่อให้รอดพน้ และสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างมัน่คงและย ัง่ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549)ไดพ้ยายามน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหวัใจส าคญัของการก าหนดแผนดงักล่าว แต่เน่ืองจากความเขา้ใจในความหมายของปรัชญา
ดงักล่าวท่ีมีความลึกซ้ึงยงัไม่เป็นท่ีเขา้ใจและน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง กอปรรัฐบาลท่ีผา่น
มาก็มิไดมี้ความพยายามท่ีจะน าแผนดงักล่าวมาใช้เป็นนโยบายในการพฒันาประเทศอย่างแทจ้ริง 
นโยบายท่ีเนน้การเขา้ถึงแหล่งทุนเป็นส าคญักลบัมีผลในการท าลายความสามารถในการพึ่งตนเอง
อนัเป็นหัวใจส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียง หรือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการเน้นการเพิ่ม
อ านาจการใชจ่้ายของประชาชนโดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบทางลบ ในระยะยาว นโยบายเช่นน้ียอ่ม
สวนทางกบัเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยเหตุผลดงักล่าวแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2550 – 2554) ซ่ึงน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนน้ความสุขของประชาชนมากกว่ารายได้
หรือวตัถุเป็นหลกั 
 2.4.2 ความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุก
ระดบัตั้งแต่ระดบัคอรบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนั
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ในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงั อยา่งยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ 
มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนไทยในชาติโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบัให้มีส านึก
ในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความ
เพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว และกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่ง
ดี  
 เศรษฐกิจพื้นฐาน หมายถึง เศรษฐกิจท่ีค านึงถึงการทะนุบ ารุงพื้นฐานของตวัให้เขม้แข็งทั้ง
ทางสังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจพื้นฐานของสังคมก็คือ ชุมชน เพราะฉะนั้น 
เศรษฐกิจพื้นฐานกบัเศรษฐกิจชุมชนคืออยา่งเดียวกนั 
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงส าหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง 
มีปัญญาพอเพียง เม่ือทุกอยา่งพอเพียงก็เกิดความสมดุล จะเรียกว่า เศรษฐกิจสมดุลก็ได ้เม่ือสมดุล
เป็นปกติ สบายไม่เจ็บไข ้ไม่วิกฤต เศรษฐกิจพื้นฐานกับเศรษฐกิจชุมชนล้วนมุ่งไปสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง ข้อส าคญั เม่ือพูดถึงเศรษฐกิจพื้นฐานต้องไม่มองเร่ืองเศรษฐกิจแบบแยกส่วนแต่เป็น
เศรษฐกิจท่ีอยู่บนความเขม้แข็งของสังคมหรือชุมชน อาศยัการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็น
เคร่ืองมือพฒันาเศรษฐกิจเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นบูรณาการ 
 รัชดา ทองสุข ไดส้รุปความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวา่ เศรษฐกิจทีสามารถ
อุม้ชูตวัเองได้ ให้มีความพอเพียงกบัตวัเอง ( Self sufficiency) อยู่ไดโ้ดยไม่ตอ้งเดือดร้อนซ่ึงตอ้ง
สร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือ สามารถให้ตวัเองอยู่ได้อย่างพออยู ่
พอใชไ้ด ้มุ่งท่ีจะสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้เจริญแต่เพียงอยา่งเดียว เพราะผูมี้อาชีพและฐานะ
ท่ีพอพึ่งตนเองไดก้็ยอ่มจะสร้าง ความเจริญกา้วหนา้และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงข้ึนไปตามล าดบั
อยา่งมัน่คงถาวรตลอดไป13 
 เสาวลักษณ์ มาพร ไดส้รุปความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นแนวทางการ
ปฏิบติัและการด าเนินชีวิตอนัถึงประสงคข์องผูเ้รียน โดยปฏิบติัตนให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล 

                                                 

 13รัชดา ทองสุข, “การรับรู้การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านึกงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 และ 
เขต 2”,   วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา), 2552, หนา้ 41. 
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มีภูมิคุม้กนัท่ีในตวั มีความรอบรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัตนและด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณธรรมตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง14 
 เจริญ อภิไชย ไดส้รุปความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวา่ เป็นการด ารงชีวิตอยู ่
การปฏิบติัตนของประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกระดบัท่ีให้ยึดทางสายกลางดว้ยความไม่ประมาท ไม่
ยึดติดวตัถุนิยม ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต มีความพอเพียงคือ มีความพอประมาณความมี
เหตุผลและมีภูมิคุม้กนัท่ีดี สร้างพื้นฐานตนเองให้ดีท่ีจะท าให้อยูไ่ดโ้ดยไม่เดือดร้อน อยูอ่ยา่งพอกิน
พอใช ้โดยไม่ตอ้งเบียดเบียนผูอ่ื้น มีความรู้มีคุณธรรมท่ีจะน ามาเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างระมดัระวงัและรอบคอบ ซ่ึงเป็นการสร้างความสมดุลในการด ารงชีวิต เพื่อพฒันา
ตนเองชุมชนและประเทศต่อไป15 
 สรุปไดว้า่ ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางในการปฏิบติัตนและ
การด าเนินชีวิตท่ีทุกๆ คนสามารถน าไปปฏิบติัเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตไปใช้ได้ในทุกๆ 
ระดบั โดยยึดหลกัความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 
ตดัสินใจในเร่ืองต่างอย่างเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจน
ค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ มีการเตรียมตวัให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
 2.4.3 แนวคิดของหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตน ในทางท่ี
ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมากจากวถีิดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชต้ลอดเวลา และ
เป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพน้จากภยั และวิกฤติ 
เพื่อความมัน่คงและความย ัง่ยนืของการพฒันา กล่าวคือ เป็นการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน พร้อมรับ
ต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลย ี

                                                 

 14เสาวลกัษณ์ มาพร, “ความพร้อมในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกดัส านึกงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2551, หนา้ 13.  
 15เจริญ อภิไชย, “บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการส่งเสริมน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอแม่ฟ้าหลวงและอ าเภอแม่สาย ส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาเชียงราย เขต 3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงราย) ,2551, หนา้ 12. 
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 1. หลกัแนวคิดของการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และภูมิคุม้กนัท่ีดี คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ยคุณลกัษณะส าคญั 3 ประการ
ดงัน้ี 
  1.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 
 1.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้นจะตอ้ง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
จากการกระท านั้นๆ อยา่งรอบคอบ 
 1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
 2. เง่ือนไขการตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบัความพอเพียงนั้นตั้ง
อาศยัทั้งความรู้และคุณธรรม 
 2.1 เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่างๆ อยา่งรอบดา้น 
ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนัเพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
 2.2 เง่ือนไขคุณธรรม ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์
สุจริต ความอดทนและความเพียร การใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ ไม่โลภและไม่ตระหน่ี 
 3. วถีิชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สาระส าคัญของคุณลักษณะและเง่ือนไขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
พิจารณาไดจ้ากการกระท าหรือการแสดงออกท่ีสะทอ้นถึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ความพอประมาณ หมายถึง การรู้จกัความพอดี พอประมาณในการด ารงชีวิต
ไม่ให้หลงไปตามกระแสของวตัถุนิยมหรือยึดติดพนัธนาการอยู่กบัส่ิงใด คือสามารถสร้างความ
พอใจหรือภาคภูมิใจ ในส่ิงท่ีตนเองมีอยูเ่ป็นอยู่ไดโ้ดยไม่โลภหรือขวนขวายให้ไดม้าในทางทุจริต
หรือประพฤติชอบ พร้อมทั้งสามารถใฝ่หาความรู้อยูต่ลอดเวลา เพื่อพฒันาแกไ้ขปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน
ตามศกัยภาพของตนเองท่ีมีอยู ่
 3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามรถในการใช้ ปัญญาคิดใคร่ครวญและ
ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ เพื่อคน้หาสาเหตุหรือตน้ตอของปัญหาวา่จากส่ิงใด หรือท าความเขา้ใจกบั
ส่ิงนั้นๆ อยา่งละเอียดโดยไม่หลงเช่ืองมงายดว้ยวา่เป็นเพียงการรับฟังหรือท าตามกนัมา แต่ตอ้งรู้จกั
พิสูจน์ให้เป็นท่ีประจกัษด์ว้ยเหตุผลไดโ้ดยไม่ผกูพนัยึดติดกบัตนเองหรือประโยชน์ของผูใ้ดแต่อยู่
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บนหลักของทางสายกลางท่ีตอ้งอาศยัการพิจารณาเหตุปัจจยัแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งอย่างรอบด้าน
ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ ว่าจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อ
ตนเอง ผูอ่ื้นและสังคมอยา่งไร 
 3.3 ความประหยัด คือ การด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทยให้อยู่อย่าง
พอประมาณตนและการรู้จกัมีเหตุผล เดินอยู่บนทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงในตนเอง
ครอบครัว และชุมชนโดยไม่ตอ้งพึ่งพาปัจจยัภายนอกต่างๆ ท่ีเราไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ ส่ิงส าคญัคือตอ้ง
รู้จกัการพึ่งพาตนเองโดยไม่ท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน และรู้จกัน าปัจจยัพื้นฐานมาใชใ้นการด าเนินชีวิต
อยา่งมีความสุข ความสบาย และพอเพียงกบัตนเอง สามารถตดัทอนค่าใชจ่้ายในทุกดา้น เพื่อลดละ
ความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีพอยา่งจริงจงั ดงัน้ี 
 3.3.1 พฤติกรรมการใชจ่้ายรู้จกัช่วยชาติใชป้ระหยดัไม่ใชจ่้ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายจน
เกินความจ าเป็น โดยเฉพาะการเลือกใชส่ิ้งของท่ีสามารถผลิตข้ึนในประเทศไดร่้วมถึงการตระหนกั
ถึงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม รักษาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติไม่ใชไ้ปอยา่งส้ินเปลือง เนน้
การประหยดัพลงังาน ในชีวติประจ าวนั 
 3.3.2 พฤติกรรมการบริโภค ท่ีตั้งตนอยูใ่นความพอประมาณ ความพอดี ไดแ้ก่การ
บริโภคอาหารท่ีปลอดภยัมีคุณค่าโภชนาการ ซ่ึงสามารถลดอตัราการเจ็บป่วยของโรคท่ีป้องกนัได้
และจะน าไปสู่การลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น และส้ินเปลืองสามารถน าไปสู่ ความมัน่คงและปลอดภยั
ทางอาหาร และความย ัง่ยืนของระบบนิเวศวิทยา ไดใ้นท่ีสุด เช่น การบริโภคกลุ่มอาหารประเภท
จานด่วน เคร่ืองด่ืมน ้าอดัลม เคร่ืองด่ืมชูก าลงั การด่ืมสุรา การสูบบุหร่ี หรือการใช่จ่ายเกินฐานะ จน
เป็นหน้ีสินล้นพน้ตวั โดยไม่ได้น าค่าใช้จ่ายเกินน้ีไปแบ่งปันให้กบัผูท่ี้ขาดแคลนกว่า เช่น เป็น
ทุนการศึกษาหรือค่าอาหารกลางวนัของเด็กยากจน เป็นตน้ 
 3.4 ความซ่ือสัตย์สุจริตต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบติัทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้ งมัน่อยู่ในความดี ความรับผิดชอบและความจริงใจท่ีมีต่อตนเอง
ครอบครัวและผูอ่ื้น (ครองตน ครองเรือน ครองงาน) ไม่คิดหลอกลวง คดโกงฉ้อฉลหรือกลบักลอก
ผดิสัจจะค ามัน่สัญญาท่ีจะท าให้เบ่ียงเบนไปจากเป้าหมายความดีหรือความถูกตอ้ง รวมไปถึงความ
รับผดิชอบในสิทธิหนา้ท่ีและเคารพในกฎกติกาของสังคม ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีการงานดว้ยความ
สุจริตและความตั้งใจจริงเพื่อท าหน้าท่ีของตนเองให้ส าเร็จลุล่วงอย่างระมดัระวงั รอบคอบและ
ตรงไปตรงมามีความโปร่งใสไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ตนเองและพวกพอ้ง ซ่ึง
จะเป็นการท าลายช่ือเสียงความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ 
 3.5 ความมีระเบียบวนิยั คือ ความควบคุม การประพฤติปฏิบติัให้เหมาะสม โดยใช้
สติปัญญาก ากบั รู้ตวัและบงัคบัควบคุมตนเอง ให้เคารพในกฎกติกา ระเบียบขอ้บงัคบัหรือมารยาท



 25 

ทางสังคม และกฎหมาย ศีลธรรมอย่างเคร่งครัด ตอ้งฝึกหัดอบรมทั้งกายทั้งใจให้เขม้แข็ง ทั้งน้ี 
สะทอ้นไดจ้ากความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบ อยา่ง
เคร่งครัด (โดยเฉพาะคดีอุบติัเหตุจราจร อุบติัภยั การทะเลาะวิวาท) การแสดงออกซ่ึงมารยาท ทาง
สังคม เช่น การไม่แซงกนั การให้เกียรติผูอ่ื้น โดยเฉพาะการเอ้ือเฟ้ือต่อสตรี เด็ก คนชราและคน
พิการ การรู้จกัจดัระเบียบในตนเอง โดยเฉพาพฤติกรรมการใชเ้วลาวา่งของเยาวชน 
 3.6 การมีสติสัมปชัญญะ หรือการใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต หมายถึง การ
รู้จกัใชส้ติปัญญา มาก ากบัและควบคุมตนเองให้มีความต่ืนรู้ตวัเองอยูต่ลอดเวลาว่าก าลงัคิดและท า
อะไรเพื่ออะไร เพื่อใคร และจะน าไปสู่ผลดี หรือผลเสียอย่างไร โดยสามารถครองสติให้ส ารวม
ระมดัระวงัและรอบคอบ คือ สามารถเป็นผูต้ระหนกัรู้เท่าทนัถึงขอ้ดีและขอ้เสียของตนไม่ปล่อยใจ
ไปตามอารมณ์หรือความอ าเภอใจและกล้าปฏิเสธส่ิงไม่ดี หรือไม่ถูกตอ้ง เพื่อไม่ให้สร้างความ
เสียหายทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 3.7 ความอดทนและความเพียร หมายถึง การกระท าการงานทุกอย่างดว้ยความ
ตั้งใจและมุมานะเพียรพยายามอยา่งเขม้แข็ง โดยไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงเพื่อให้งาน
ท่ีท าบรรลุผลส าเร็จและไดรั้บผลดีสูงสุด ซ่ึงทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความอดทนอดกลั้นและรู้จกัยบัย ั้งชัง่
ใจหรือข่มใจอยา่งยิง่ยวดเม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาและเหตุการณ์เยา้ยวนท่ีอาจท าให้ลม้เลิกความเพียร
และบัน่ทอนจิตใจใหอ่้อนแอลงจนถูกครอบง าหรือถล าลึกลงไปในความชัว่หรือความทุจริตในท่ีสุด
หากมีความหนกัแน่นบงัคบัจิตใจให้สามารถยืนยดัต่อสู้อยา่งเขม้แข็งโดยไม่หว ัน่ไหวหรือหวงัรอ
รับโชคชะตา ก็ยอ่มรับผลแห่งความส าเร็จและความสุขท่ีย ัง่ยนื 
 3.8 ความกตญัญูรู้คุณ คือ การปลูกฝังอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้ปฏิบติัตนตาม 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม รวมถึงการส่งเสริมพระศาสนาเพื่อร่วมกนั หล่อหลอม
ให้สมาชิกในสังคมไดรู้้จกัตนเองเกิดส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อตนเองครอบครัว
สังคมและประเทศชาติ แมต้้องเผชิญกับปัญหาชีวิตหรืออุปสรรคก็สามารถมีก าลังใจต่อสู้หรือ
แรงจูงใจในการท าความดีเพื่อให้ชีวิตมีคุณค่า และความหมายได้ โดยพิจารณาจากตวัอย่างของ
บุคคลตน้แบบท่ีดี 
 3.9 ความไม่ประมาท หมายถึง การด าเนินชีวิตให้ตั้งมัน่อยูใ่นความดี และความไม่
ประมาท โดยประพฤติปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นความถูกตอ้งดีงามตามหลกัค าสอนทางศาสนา วฒันธรรม 
เพื่อไม่ให้ก้าวล่วงพน้ไปสู่การกระท าความชั่ว รวมถึงการประพฤติตนในทางท่ีเหมาะสมเพื่อ
ป้องกนัหรือระมดัระวงัให้เกิดความทุกข์หรือความเดือดร้อนทั้งต่อชีวิตและทรัพยสิ์นหรือสร้าง
ความเส่ือมเสียท าลายศาสนาและวฒันธรรมได ้และท่ีส าคญัดงัสามารถสะทอ้นจากการธ ารงรักษา
วฒันธรรม ความเป็นไทยดว้ยการประพฤติปฏิบติัตามค่านิยม วฒันธรรม ความเช่ือ ค าสอนทาง
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ศาสนาอยา่งเหมาะสม พฤติกรรมเส่ียง การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ การเขา้ร่วม
และประกอบกิจทางวฒันธรรมและทางศาสนา 
 3.10 ความเสียสละ หมายถึง การรู้จกัเสียสละ ลดละความเห็นแก่ตวัหรือความโลภ 
ตระหน่ี ดว้ยการแบ่งปันใหก้บัผูส้มควรใหใ้นรูปแบบต่างๆ ทั้งทางร่างกาย ก าลงัทรัพย ์ก าลงัปัญญา 
 3.11 ความสามคัคี คือ การค านึงถึงเร่ืองของความรักและความเมตตาระหวา่งเพื่อน
มนุษยด์ว้ยกนั ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัในการเสริมสร้างความสามคัคีให้เกิดข้ึนแก่สมาชิกชุมชน
ได้ร่วมมือร่วมใจผนึกก าลงัสู่การแก้ปัญหาและพฒันาได้อย่างบูรณการ ภายใตก้ารสร้างองค์กร 
เครือข่ายการประสานงานท่ีเขม้แขง็ในทุกระดบั เพื่อมุ่งสู่ยุทธศาสตร์การพฒันาและบริหารประเทศ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การนอ้มรับสนองพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ี
ไดต้รัสไวว้า่ เราจะครองแผน่ดินโดยธรรม (ทศพิธราชธรรม) เพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม 
ดงันั้นเพื่อมุ่งมัน่ใหเ้ป็นไปดงัราชปณิธานขา้งตน้ ประชาชนทุกคนจึงตอ้งยึดหลกัความสมคัรสมาน
สามคัคีและการประสานความเขา้ใจอนัดีต่อกนั เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกนัของสาธารณชน โดย
ตอ้งอาศยัการท างานท่ีพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงจะน าไปสู่เป้าหมายสุดทา้ยย ัง่ยนื 
 3.12 ความรับผิดชอบ หมายถึง การมีจิตส านึกหรือการตระหนกัต่อบทบาทหนา้ท่ี
ในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมด้วยการประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบกติกาจารีต ประเพณี 
กฎหมาย ของสังคม พร้อมทั้งค  านึงถึงผลจากการกระท าของตนเองท่ีมีผลกระทบต่อสังคม เพื่ออยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติสุข ไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนร่วมกนัพฒันาสร้างสรรคส์ังคมให้น่าอยู่
และมีคุณภาพท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื 
 เศรษฐกิจพอเพียง คือ หลกัการด าเนินชีวิตท่ีจริงแทท่ี้สุด กรอบแนวคิดของหลกัปรัชญา
มุ่งเนน้ความมัน่คงและความย ัง่ยนืของการพฒันา อนัมีคุณลกัษณะท่ีส าคญั คือ สามารถประยุกตใ์ช้
ไดใ้นทุกระดบั ตลอดจนให้ความส าคญักบัค าว่าความพอเพียง ท่ีประกอบดว้ย ความพอประมาณ 
ความมีเหตุ มีผล มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ภายใตเ้ง่ือนไขของการตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมท่ี
ตอ้งอาศยัเง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลกัพิจารณาปรัชญาอยู ่5 ส่วนดงัน้ี 
 1. กรอบแนวคิด 
 เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเนน้โดยมีพื้นฐานมา
จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ไดต้ลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิง
ระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยัและวิกฤต เพื่อความมัน่คงและ
ความย ัง่ยนืของการพฒันา 
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 2. คุณลกัษณะ 
 เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุกระดบั โดยเนน้การ
ปฏิบติับนทางสายกลางและการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 
 3. ค านิยามความพอเพียง จะตอ้งประกอบดว้ย 3 ลกัษณะพร้อมๆกนั ดงัน้ี 
 3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไปโดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
 3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกับระดับของความเพียงพอนั้น
จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆอยา่งรอบคอบ 
 3.3 การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลไ้กล 
 4. เง่ือนไข 

การตดัสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ระดบัพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

 4.1 เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้ เน้นเก่ียวกับวิชาการต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ ท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนัเพื่อ
ประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 

 4.2 เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักใน
คุณธรรมมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความอดทน และมีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 

5. แนวทางปฏิบติั/ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้
คือ การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลย ี

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดท่ียึดหลกัทางสายกลาง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนัท่ี
ดี) ค  าวา่ ความพอเพียง นั้นหมายถึง ความพร้อมท่ีจะจดัการกลัป์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากทั้งภายนอก
และภายใน ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ยงัสามารถมองไดว้่าเป็นปรัชญาในการด ารงชีวิตให้มี
ความสุข ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ทั้ง ความรู้ ความขา้ใจ (รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) ผนวกกบัคุณธรรม
(ซ่ือสัตย ์สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน) ในการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงการประหยดั
แต่เป็นการด าเนินชีวิตอยา่งชาญฉลาด และสามารถอยูไ่ดแ้มใ้นสภาพท่ีมีการแข่งขนั และการไหล
บ่าของโลกาภิวตัน์ น าสู่ความสมดุล มัน่คง และย ัง่ยืน ของชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ดงัท่ีแผนภาพ
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และการจดัแสดงในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 
วา่ทุกๆระดบัจากประชาชนทุกฐานะไปจนถึงรัฐบาลสามารถน าไปปฏิบติัได้16ดงัแผนภาพท่ี 2.1 
 
 

 
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพที ่2.1  สรุปปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

                                                 

 16ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เศรษฐกิจพอเพียงคือ
อะไร, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2550), หนา้ 43. 

พอประมาณ 

มเีหตุผล มภูีมคุ้ิมกนัตวัทีด่ ี

ทางสายกลาง 

เง่ือนไขคุณธรรม 

ซ่ือสัตย ์สุจริต สติปัญญา ขยนั อดทน  แบ่งปัน 
แบ่งปัน     

ชีวติ / เศรษฐกิจ / สังคม /ส่ิงแวดลอ้ม 

      สมดลุ / มัน่คง / ยัง่ยืน   

เง่ือนไขความรู้ 
    รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวงั
     

สมดุล / มัน่คง / ย ัง่ยนื 
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2.5 หลกัการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 การขับเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการศึกษา 
 ในการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใสภาคการศึกษานั้น จะตอ้งมุ่งพฒันาท่ีตวัครู
ก่อนเป็นอบัดบัแรก เพราะครูถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังส่ิง
ต่างๆใหแ้ก่เด็ก ดงันั้นจึงควรส่งเสริมครูใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงอยา่ง
ถ่องแทก่้อน เพราะเม่ือครูเขา้ใจ ครูก็จะไดเ้ป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็กได ้ครูจะสอนให้เด็กรู้จกัพอ 
ครูจะตอ้งรู้จกัพอก่อน โดยอยูอ่ย่างพอเพียงและเรียนรู้ไปพร้อมๆกบัเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอ้งมี
สติในการเลือกรับขอ้มูลต่างๆท่ีเขา้มา รู้จกัเลือกรับและรู้จกัต่อยออองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ หมัน่ศึกษา 
เพิ่มพนูความรู้อยา่งเป็นขั้นตอน ไม่กา้วกระโดด ในการเลือกรับขอ้มูลนั้น ตอ้งรู้จกัพิจารณารับอยา่ง
เป็นขั้นตอน รู้จกัแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน ประเมินความรู้และสถานการณ์ตลอดเวลา จะ
ไดรู้้จกัและเตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกบัสภาพ และผลจากากรเปล่ียนแปลงในมติต่างๆ ไดอ้ยา่ง
รอบคอบ และระมดัระวงั 
 เป้าหมายส าคญัของการขบัเคล่ือน คือการท าให้เด็กรู้จกัความพอเพียง ปลูกฝัง อบรม บ่ม
เพาะให้เด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม โดยสอดแทรกแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เขา้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร สาระเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสอนให้เด็กรู้จกั
การใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จกัอยู่
ร่วมกับผูอ่ื้น รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และเห็นคุณค่าของ
วฒันธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงต่างๆ รู้วา่ตนยอ่มมีผลและเช่ือมโยงกบั
สภาพแวดลอ้มในโลกท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยูด่ว้ย ซ่ึงการจะบรรลุเป้าหมายดงักล่าวขา้งตน้ ส าคญั
คือครูจะตอ้งรู้จกับูรณาการการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความเช่ือมโยงในมิติต่างๆ 
ทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ซ่ึงความเป็นองคร์วมน้ีจะเกิดข้ึนได ้ครูตอ้งใช้
ความรู้และคุณธรรมเป็นปัจจยัในการขบัเคล่ือน 
 นอกจากน้ี ในการส่งเสริมใหน้ าหลกัปรัชญา ฯ ไปใชใ้นสถานศึกษาต่างๆ นั้น อาจจะใชว้ิธี 
“เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา” ตามหลกัการของพระบาทสมเด็จพรเจา้อยูห่วัวา่ ส าคญัท่ีสุดครูตอ้งเขา้ใจ
เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจเพียงก่อน โดยเขา้ใจว่าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นแนวคิดท่ี
สามารถเร่ิมต้นและปลูกฝังได้ผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เช่น กิจกรรมการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ในโรงเรียน การก าจดัขยะในโรงเรียน การส ารวจทรัพยากรของชุมชน ฯลฯ 
 ก่อนอ่ืน ครูตอ้งเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ท าตวัเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยกลบัมาพิจารณา
และวเิคราะห์ดูวา่ ในตวัครูนั้นมีความไม่พอเพียงในดา้นใดบา้ง เพราะการวิเคราะห์ปัญหาจะท าให้รู้
และเขา้ใจปัญหา ท่ีเกิดความไม่พอเพียง รวมทั้งควรให้เด็กมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาดว้ย
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โดยการวิเคราะห์น้ีตอ้งด าเนินไปบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมนั้น เป็น
ส่ิงท่ีควรปลูกฝังใหเ้กิดข้ึนในใจเด็กใหไ้ดก่้อน ผา่นกิจกรรมท่ีครูเป็นผูคิ้ดข้ึนมา โดยครูในแต่ละโรง
เยนจะตอ้งมานัง่พิจารณาก่อนวา่ จะเร่ิมตน้ปลูกฝังแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากจุดไหน
ทุกคนควรมาร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า สามคัคีกนัในกระบวนการหารือ  
 หลงัจากท่ีครูไดค้น้หากิจกรรมท่ีจะปลูกฝังแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ ครู
ควรจะตอ้งตั้งเป้าหมายการสอนก่อนว่าครูจะสอนเด็กให้รู้จกัพฒันาตนเองได้อย่างไร โดยอาจ
เร่ิมตน้สอนจากกิจกรรมเล็กๆนอ้ยๆ ท่ีสามารถเร่ิมตน้จากตวัเด็กแต่ละคนให้ไดก่้อน เช่น การเก็บ
ขยะ การประหยดัพลงังาน ฯลฯ เพื่อให้เด็กไดเ้รียนรู้ถึงความเช่ือมโยงระหวา่งปัจจยั ท่ีตนเองมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกในดา้นต่างๆ 4 มิติ 
 ในส่วนของการเขา้ถึงนั้น เม่ือครูเขา้ใจแลว้ ครูตอ้งคิดหาวิธีท่ีจะเขา้ถึงเด็ก พิจารณาดูก่อน
ว่าจะสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขา้ไปในในวิธีคิดและในวิชาการต่างๆ ได้
อย่างไรทั้งน้ี อาจจดักิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันท า รู้จกัแบ่งหน้าท่ีกันตาม
ความสามารถของเด็กในแต่ละช่วงชั้น เช่น ในกิจกรรมการเก็บขยะเพื่อรักษาความสะอาดของ
โรงเรียนนั้น ครูอาจจัดกิจกรรมส าหรับเด็กในแต่ละช่วงชั้ น คือ ช่วงชั้ นท่ี 1 สร้างกิจกรรมท่ี
สนับสนุนให้เด็กช่วยกันเก็บขยะ(ให้เด็กรู้หน้าท่ีของตน ในระดับบุคคล) / ช่วงชั้นท่ี 2 สร้าง
กิจกรรมท่ีสนบัสนุนใหเ้ด็กช่วยกนัเก็บขยะและนบัขยะ(ใหรู้้จกัการวเิคราะห์และรู้ถึงความเช่ือมโยง
ของตนเองกบัสมาชิกคนอ่ืนๆในโรงเรียน )/ ช่วงชั้นท่ี 3 สร้างกิจกรรมท่ีสอนให้เด็กรู้จกัเช่ือมโยง
กบัชุมชนภาย นอกรอบๆ โรงเรียนเช่น สร้างกิจกรรมท่ีสอนให้เด็กรู้จกัแบ่งแยกขยะ ร่วมมือกบั
ชุมชนในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ในพื้นท่ีท่ีโรงเรียนและชุมชนของเขาตั้งอยูด่ว้ย 
 กิจกรรมทั้งหมดน้ีส าคญัตอ้งเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยสถานศึกษาควร
ตั้งเป้าหมายให้เกิดการจัดการศึกษาตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกเข้าไปใน
กระบวนการเรียนรู้ สอนให้เด็กพึ่งตนเองให้ไดก่้อน จนสามารถเป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืนๆในสังคมได้
ต่อไป 
 การจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
 การจดัการศึกษาตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถด าเนินการไดใ้น 2 ส่วน ส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสถานศึกษา และส่วนท่ีเป็นการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงส่วนท่ี 2 น้ี
ประกอบดว้ย การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียง ในหลกัสูตรและสาระเรียนรู้ในห้องเรียน และ
ประยกุตห์ลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในระยะแรก ได้เร่ิมจากการไปค้นหา
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนท่ีมีคุณลักษณะ และการจัดการท่ีสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ
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พอประมาณกบัศกัยภาพของนกัเรียน พอประมาณกบัภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนท่ีตั้ง มีการ
ส่งเสริมให้ใช้ความรู้อย่างรอบคอบระมดัระวงั ฝึกให้เด็กคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผล และมี
ภูมิคุม้กนัส่งเสริมให้เด็กท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตย ์สุจริต รับผิดชอบ ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผูอ่ื้น มีวินยั มีสัมมาคารวะ ศีลธรรม พฒันาคนให้เขารู้จกัท าประโยชน์ให้กบัสังคมและช่วยดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อม และตัวกิจกรามเองก็ต้องย ัง่ยืน โดยมีภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆ ถึงจะเปล่ียน
ผูอ้  านวยการ แต่กิจกรรมก็ยงัด าเนินอยู ่อยา่งน้ีเรียกวา่ มีภูมิคุม้กนั 
 การคน้หาตวัอย่างกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ก็เพื่อให้มีตวัอย่างรูปธรรม ในการสร้างความ
เขา้ใจภายในวงการศึกษาวา่หลกัเศรษฐกิจพอเพียงหมายความวา่อยา่งไร และสามารถน าไปใช้ใน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งไรบา้ง หลงัจากนั้นก็ส่งเสริมให้บูรณาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมเหล่าน้ี 
เขา้ไปในการเรียนรู้สาระต่างๆ บูรณาการเขา้กบัทุกสาระเรียนรู้ เช่น วิทยาศาสตร์ เพื่อท าให้เกิด
สมดุลทางส่ิงแวดลอ้ม บูรณาการเขา้กบัวิทยาศาสตร์ ในการสอนการค านวณท่ีมีความหมายในการ
ด ารงชีวิตอยา่งพอเพียง หรือบูรณาการเขา้กบัสาระภาษาไทย ภาษาองักฤษ สุขศึกษา พลศึกษา การ
งานอาชีพเทคโนโลยีต่างๆ ไดห้มด นอกเหนือจากาการสอนในสาระหลกัคือในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเท่านั้น 
 ส าหรับมาตรฐานการเรียนรู้ มีวตัถุประสงคใ์ห้ทุกช่วงชั้นเขา้ใจหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้แต่ถา้มาตรฐานเรียนรู้ของทุกช่วงชั้นเหมือนกนัหมดก็จะมีปัญหาทางปฏิบติั
จึงตอ้งก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจนในการเรียนการสอนของแต่ละช่วงชั้น และแต่ละชั้นปี ดงัน้ี 
 ช่วงชั้นท่ี 1 เน้นให้เกิดพึ่งตนองได ้หรือใช้ชีวิตพอเพียงระดบับุคคลและครอบครัว เช่น
ประถม 1 ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ล้างจานชาม เก็บขยะไปทั้ง กวาดบา้น จดัหนังสือไปเรียนเอง 
แบ่งปันส่ิงของให้เพื่อน กินอาหารให้หมดจาน ประถม 2 วิเคราะห์รายจ่ายของครอบครัว จะมีเป็น
ตารางกรอกค่าใชจ่้ายต่างๆของครอบครัว คุณแม่ซ้ืออะไรบา้ง คุณพ่อซ้ืออะไรบา้ง เด็กจะไดรู้้วา่พ่อ
แม่หาเงินมายากแค่ไหน เช่นยาสีฟันหลอดละ 46 บาท จะตอ้งไม่เอามาบีบเล่น จะตอ้งสอนให้เด็ก
เห็นคุณค่าของส่ิงของ ให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าของเงินทอง จะไดฝึ้กนิสัยประหยดั ครอบครัวมี
รายไดแ้ละรายเท่าไหร่ เด็กจะไดฝึ้กจิตส านึกและนิสัยพอเพียง มีหลายโรงเรียนท าแลว้ ประถม 3 
สอนให้รู้จกัช่วยเหลือครอบครัวอย่างพอเพียง และรู้จกัแบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ่ื้น มีส่วนร่วมสร้าง
ครอบครัวพอเพียง 

ช่วงชั้นท่ี 2 ฝึกให้เด็กรู้จกัประยุกตใ์ช้หลกัความพอเพียงในโรงเรียน สามารถวิเคราะห์
วางแผนและจดัท าบนัทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัวอยา่งมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วม
ในการสร้างความพอเพียงระดบัโรงเรียน และชุมชนใกลต้วั โดยเร่ิมจากากรส ารวจทรัพยากรต่างใน
โรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรต่างๆ ทั้งดา้นวตัถุ ส่ิงแวดลอ้มภูมิ
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ปัญญา วฒันธรรมและรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ มาเป็นขอ้มูลในการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและ
เห็นคุณค่าของการใชชี้วติอยา่งพอเพียง 

ช่วงชั้นท่ี 3 ประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบัชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน สามารถส ารวจและวเิคราะห์ความพอเพียงในระดบัต่างๆและในมิติต่างๆ ทั้งทางวตัถุ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมในชุมชนใกลต้วั เห็นคุณค่าของการใชห้ลกัพอเพียงในการจดัการชุมชน
และในท่ีสุดแล้วสามารถน าหลักการพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  ของแต่ละคนจน
น าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสู่ความพอเพียงไดใ้นท่ีสุด 
 ช่วงชั้นท่ี 4 เตรียมคนให้เป็นท่ีดีต่อประเทศชาติสามารถท าประโยชน์ให้กบัสังคมไดต้อ้ง
เร่ิมเขา้ใจความพอเพียงระดบัประเทศและการพฒันาปะเทศภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ เข่นการ
วเิคราะห์สถานการณ์การค่าระหวา่ประเทศ หรือการศึกษาสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม สภาพปัญหาดา้น
สังคมเป็นอยา่งไร แตกแยกหรือสามคัคี เป็นตน้ 
 จากกระแส พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2540 มี
ขอ้ความเก่ียวกบัการพฒันาพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ความตอนหน่ึงว่า “แบบพอมีพอกิน
หมายความว่า อุม้ชูตวัเองไดใ้ห้มีพอเพียงกบั .... การจะเป็นเสือนั้นมนัไม่ส าคญั ส าคญัอยูท่ี่เราพอ
อยู่ พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่อย่างพอมีพอกินตวัเอง... ” เป็นกระแสพระราชด ารัสซ่ึงเป็น
แนวทางส าหรับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ในสภาพวกิฤตอนั ทรงคุณค่ายิง่ รวมทั้งรัฐบาลในชุดปัจจุนนัได้
ก าหนดนโยบายการพฒันาประเทศ ท่ีมุ่งเนน้น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการ
พฒันา โดยการประสานความร่วมมือกนัทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนเพื่อให้มีการ
พฒันา เศรษฐกิจแบบพอเพียง สามารถพึ่งตนเองได ้
 กระทรวง ศึกษาธิการมีความตระหนกัในภารกิจท่ีส าคญัดงักล่าว และให้ความส าคญักบั
การพฒันาคนซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาตาม แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 
10 (พ.ศ. 2550 – 2554) มุ่งเน้นน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพฒันาประเทศจึงจัดท า
ยทุธศาสตร์เพื่อด าเนินโครงการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
รู้จกัการใชชี้วิตท่ีพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและเห็นคุณค่าของวฒันธรรม ค่านิยมและเอกลกัษณ์ของ
ความเป็นไทย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้มีความ
ต่อเน่ืองและย ัง่ยืน น าสู่วิถีชีวิตของประชาชน สามารถพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไดต้ามพระราช
ด ารัส และนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเป็นจดัเร่ิมตน้ของการผลกัดนัให้ประเทศชาติโดยรวมพฒันา
ต่อไปอยา่งเตม็ศกัยภาพ โดยใชรู้ปแบบการจดัการศึกษาบนพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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 การขับเคลือ่นปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง สู่สถานศึกษา 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนางทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบติัท่ีพระบาทสมเด็จพร
เจา้อยูห่วัทรงมี พระราชด ารัสช้ีแนะแก่ พสกนิการชาวไทยมานานกวา่ 30 ปี ดงัจะเห็นไดว้า่ปรากฏ
ความหมายเป็นเชิงนยัเป็นคร้ังแรกใน พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั ในปี 2517 ท่ีพระองค์ไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางการพฒันา บนหลกัแนวคิดพึ่งตนเอง เพื่อให้
เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลกัความพอประมาณการค านึงถึงการมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั และทรงเตือนสติ ประชาชนคนไทยไม่ใหป้ระมาท ตระหนกัถึง
การพฒันาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชา และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการ ปฏิบติั
และการด ารงชีวติ 
 ในช่วงท่ีประเทศไทยประสบกบัภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 นบัเป็นบทเรียนส าคญัท่ี
ท าใหป้ระชาชนเขา้ใจถึงผลจากการพฒันา ท่ีไม่ค  านึงถึงรับความเหมาะสมกบัศกัยภาพของประเทศ 
พึ่งพิงความรู้เงินลงทุน จากภายนอกประเทศเป็นหลกั โดยไม่ไดส้ร้างความมัน่คงและเขม้แข็ง หรือ
สร้างภูมิคุม้กนัท่ีภายในประเทศ ให้สามารถพร้อมรับความเส่ียงจากความผนัผวนของปัจจยัภายใน
และภายนอก จนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย 
รัฐบาลตระหนกัถึงความส าคญัในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้เกิดการพฒันาท่ี ย ัง่ยืนในสังคมไทย
อย่างเป็นระบบ ดว้ยการก าหนดนโยบาย ดา้นการศึกษา โดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับใช้คุณธรรมเป็นฐานของ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือระหวา่ง สถานบนัการศึกษา สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
สถาบนัทางศาสนา ให้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งสมดุล และย ัง่ยนื 
 วตัถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และการบริหารจดัการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบติัในทุกระดบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปล่ียนกระบวน
ทศัน์ ในการด าเนินชีวติบนพื้นฐานของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยา่งต่อเน่ือง 
 การจดัการศึกษาภายหลงัจากการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542 มีการเปล่ียนแปลงไปอย่าง
มากเช่น การปฏิรูปดา้นการบริหารจดัการดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ดา้นกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน หรือดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา การเปล่ียนแปลงท่ีเด่นชดัประการหน่ึงก็
คือ การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2 ) สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม ให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข เนน้ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีการก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีในทางการศึกษา 
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ระบบการศึกษา แนวทางการจดัการศึกษาบริหารและจดัการดา้นการศึกษา ส่งเสริมและพฒันาครู
และบุคลาการทางการศึกษา การจดัการศึกษาให้มีผลอยู่ในเกณฑ์ของมาตรฐานและการประกนั
คุณภาพทางการศึกษา 
 การศึกษาคือเคร่ืองมือของการพฒันา ดงันั้นเม่ือการพฒันาประเทศก าหนดทิศทางไปสู่
สังคมแห่งความพอเพียง ระบบการศึกษาจึงตอ้งน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ชใ้น
การจดัการศึกษาได้อย่างเหมาะสม การจดัการศึกษาบนพื้นฐานของเศรฐกิจพอเพียงมุ่งปลูกฝัง
จิตส านึกพอเพียงใหเ้กิดข้ึนในเด็ก เยาวชน สอนใหน้กัเรียน นกัศึกษาตระหนกัถึงความพอประมาณ
ในการด าเนินชีวิต ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟ้อ มีการตดัสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล ฝึกให้มีการมองไป
ขา้งหน้า และเตรียมตวัให้พร้อมรับต่อความผนัผวนของเหตุการณ์ต่างๆ อย่างรู้เท่าทนัรวมถึงการ
หมัน่แสวงหาความรู้ เพื่อให้เกิดความรอบรู้ในด้านต่างๆ ฝึกฝนตนเองให้มีความรอบคอบและ
ระมดัระวงัโดยใชส้ติปัญญาในการท างานและด าเนินชีวิต ท่ีส าคญัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยงัเนน้
ให้นกัเรียน นกัศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความอดทน ความขยนัหมัน่เพียรความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น แบ่งปันและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวติ 
 การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 2 ส่วน คือ 
 1. การบริหารสถานศึกษา น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการจดัการสถานศึกษา โดยใช้เป็นหลกัในการบริหารจดัการ และประสานกบัทุกภาค
ส่วนในการใช้ทรัพยากรการบริหารทั้งดา้นบุคลากร งบประมาณ สภาพแวดลอ้มอย่างคุม้ค่าเป็น
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และสามารถพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงต่างๆได ้

 2. การจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกระดบั เพื่อให้ครูผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรดา้น
การศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการสู่การเรียนการสอนใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุกช่วงชั้น รวมถึงการเรียนการสอนในระดบัอาชีวศึกษาและการศึกษา
นอกโรงเรียน 
 กลุ่มพฒันากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 ข: 13) ไดก้ล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวา่ ตอ้งประกอบดว้ย
คุณลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัภายใตเ้ง่ือนไขของความรอบรู้ และคุณธรรม ดงัน้ี 
คือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
 สรุปได้ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงแนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวไดท้รงช้ีให้ประชาชนไดเ้ห็นถึงแนวทางการปฏิบติัตนท่ีควรจะเป็นเพื่อให้สามารถด ารง
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ชีพไดโ้ดยท่ีไม่เดือดร้อน สามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลาดว้ยการตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทาง
สายกลาง และความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุม้กนัท่ี
ดีในตวั ซ่ึงทั้ง 3 หลกัการดงักล่าวจ าเป็นจะตอ้งปฏิบติัภายใตเ้ง่ือนไขของความรอบรู้และคุณธรรม
เสมอถา้ไม่ปฏิบติัภายใตเ้ง่ือนไขทั้ง 2 ก็ไม่ถือวา่เป็นเศรษฐกิจพอเพียง 
 การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จะตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร
จดัการ มีวิสัยทศัน์ในการบริหารการศึกษาให้ทนัสมยักบัการเปล่ียนแปลง มีภาวะผูน้ ามีมนุษย
สัมพนัธ์เป็นท่ียอมรับ ของผูเ้ก่ียวขอ้ง และมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปการ
เรียนรู้ให้ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม บุคลิกลกัษณะ และคุณสมบติั
ตามหลักสูตรการศึกษา ควรมีลักษณะท่ีส าคัญ คือ นักพัฒนา นักแก้ปัญหา นักตัดสินใจ นัก
ประนีประนอม นกัวางแผน นกัปกครอง และนกัปราชญ ์คุณสมบติัท่ีกล่าวมาน้ี ผูบ้ริหารพึงยึดถือ
ในการบริหารงานซ่ึงแม้ว่าจะเป็นการยากท่ีจะปฏิบติัได้ครบถ้วน แต่การท่ีได้ทราบไวก้็จะเป็น
ประโยชน์ให้แก่นกับริหารท่ีจะสามารถหยิบยกเอามาประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสมกบังาน ตามวาระ
และโอกาสท่ีเหมาะสม ซ่ึงแตกต่างกนัออกไปของแต่ละคน การตดัสินใจและการกระท ามีหลกั
พิจารณาอยู ่5 ส่วนดงัน้ี 
 1. หลกัของความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17ถวลัย์ มาสจรัส, การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง, 

(กรุงเทพมหานคร : ธารอกัษร, 2550), หนา้ 34. 
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แผนภาพที ่2.2 หลกัการพอประมาณตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 ขนิษฐา เผ่าม่วง ไดส้รุปไวว้า่ การสร้างความพอประมาณ หมายถึง ความมีเหตุผลรวมถึง
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในการด าเนินชีวิตเดินทางสายกลางสร้างความพอประมาณให้กบั
ตนเองในการด าเนินชีวิต โดยอาศยัความพอประมาณอย่างมีเหตุผล และอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีเหตุผล18 
 สรุปได้ว่า ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ซ่ึง
บุคคลตอ้งมีความเขา้ใจในศกัยภาพของตนเพื่อเป็นส่ิงก าหนดความสามารถของบุคคลท่ีคิดหรือท า
หรือปฏิบติัเพื่อให้เกิดความพอเหมาะกบัศกัยภาพท่ีตนเองมี และยงัตอ้งไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผูอ่ื้น 

                                                 

 18ขนิษฐา เผา่ม่วง , “การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในกลุ่มโรงเรียนศรีเมือง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1”, งานนิพนธ์ 
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2554, หนา้ 6. 
 

เตม็ศกัยภาพท่ีมี เร่ิมจากส่ิงท่ีจ  าเป็นก่อน 

พอเหมาะกบัตน 

พอประมาณ 

พอควรกบัภูมิสังคม 

วฒันธรรมในสังคม 

ทรัพยากรท่ีมี 

ตามสภาพภูมิศาสตร์ 
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 2. หลกัของความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้นจะตอ้ง
เป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณา จากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
จากการกระท านั้นๆ อยา่งรอบคอบ19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.3 หลกัการมีเหตุผลตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 สรุปไดว้า่ ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจในการด าเนินการต่างๆ อยา่งมีเหตุผล โดย
จะต้องรู้สาเหตุและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงท่ีก าลังจะหาเหตุผลนั้นอย่างแท้จริง รวมทั้ งรู้ถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนและผูอ่ื้นดว้ย 
 3. หลักของการมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล20  
 

                                                 

 19ถวลัย์ มาศจรัส , การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง, 
(กรุงเทพมหานคร : ธารอกัษร, 2550), หนา้ 34. 
 20เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 34. 
 

รู้ผลประทบท่ีเกิดข้ึน 

รู้ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รู้สาเหตุ 

สังเคราะห์อยา่งมีวสิัยทศัน์ 

วเิคราะห์ 

หาขอ้มูล 

มีเหตุผล 
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แผนภาพที ่2.4 หลกัการมีภูมิคุ้มกนัทีด่ี 
 
 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี หมายถึง การท่ีบุคคลรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลง และ
พร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งสมเหตุผล โดยบุคคลตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้เหตุการณ์รอบตวัและ
เหตุการณ์ในสภาพแวดลอ้มท่ีตนตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ยอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถตามทนั
ต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในกระแสโลกาภิวฒัน์หรือความไร้พรมแดนของขอ้มูลข่าวสาร ใน
โลกยุคปัจจุบนั ส่วนการมีความพร้อมท่ีรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็
จะตอ้งเนน้ท่ีการเพิ่มทุนมนุษย ์ซ่ึงหมายถึงการพฒันาตนหรือการพฒันาบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งให้
มีความรู้ความสามารถไดเ้ต็มศกัยภาพท่ีมีอยู ่เพื่อท่ีว่าเม่ือด าเนินชีวิตดว้ยความพอประมาณอยา่งมี
เหตุผลแลว้จะมีภูมิคุม้กนัท่ีดีได้21  
 
 

                                                 
21ประดินนัท ์อุปรมยั, “พระราชด าริของโรงเรียนแกนน า โครงการเกษตรพอเพียง ในสังกดั 

ส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น”,วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวยิาลยัขอนแก่น), 2551, หนา้ 24-26. 

พร้อมรับความเปล่ียนแปลง
อยา่งสมเหตุผล 

รู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลง 

มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

เนน้การเพิ่มทุนมนษย ์

ใฝ่รู้ 

รู้รัก สามคัคี 

เนน้การมีส่วนร่วม
และประโยชน์สุข

ส่วนร่วม 
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 ขนิษฐา เผ่าม่วง ไดส้รุปว่า การสร้างภูมิคุม้กนั หมายถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
การใชท้รัพยากรใหพ้ร้อมต่อการรับผลกระทบจากภายนอก22 
 สรุปไดว้่า หลกัการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี หมายถึง การท่ีบุคคลเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล โดยการเตรียมตวัให้พร้อมน้ี
ตอ้งมีความใฝ่รู้เหตุการณ์รอบตวัและเหตุการณ์ในสภาพแวดลอ้มท่ีตนตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ย
อยา่งสม ่าเสมอ 
 4. เง่ือนไขของการมีความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างรอบดา้น ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการ
วางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 23 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.5 หลกัการมีความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 จากภาพจะเห็นได้ว่าความรู้ของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้ และการเรียนรู้เกิดจากการมี
ประสบการณ์ทั้งโดยทางตรงท่ีบุคคลไดพ้บ ไดเ้ห็นหรือไดเ้ขา้ไปอยูใ่นเหตุการณ์ดว้ยตนเองกบัการ
เรียนรู้ท่ีเกิดจากการมีประสบการณ์ทางออ้มท่ีไดรั้บจากการบอกเล่าของผูอ้ื้น หรือจากการอ่าน การ

                                                 

 22ขนิษฐา เผา่ม่วง, “การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในกลุ่มโรงเรียนศรีเมือง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1”, งานนิพนธ์ 
การศึกษามหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 6. 

23ถวลัย์ มาศจรัส, การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง, 
(กรุงเทพมหานคร : ธารอกัษร, 2550), หนา้ 35. 

ประสบการณ์ตรง 

มีหลกัวชิา ไม่ยดึต ารา 

ประสบการณ์ทางออ้ม 

การเรียนรู้ 

มคีวามรู้ 
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คน้ควา้ในต ารา ท่ีมีผูรู้้เขียนไว ้ความรู้ท่ีเหมาะสมตอ้งเป็นความรู้ท่ีหลกัวิชา คือเป็นความรู้ท่ีมีการ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การผูรู้้ หรือมีการพิสูจน์จนเป็นท่ียอมรับว่าสามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยโ์ลกไดใ้นลกัษณะหน่ึง ดว้ยหลกัการของความพอประมาณ
ท่ีสมเหตุผลอย่างมีภูมิคุม้กนัท่ีดีนั้น การแสวงหาความรู้ของบุคคลเพื่อการน ามาใช้ให้เกิดความ
พอประมาณในลกัษณะดงักล่าวจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความพอควรแก่ภูมิสังคมคือ ตอ้งไม่ยึดติดกบั
ต าราท่ีบุคคลไดค้วามรู้มา ซ่ึงก็หมายถึงการมีหลกัวิชาเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัของหลกัการ 3 ประการ
ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่การยึดกบัต าราท่ีให้หลกัวิชามาโดยไม่ค  านึงถึงสภาพทอ้งถ่ินของ
ตนอาจท าให้มีการน าหลกัวิชาท่ีไดม้าใชอ้ย่างขาดความเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน หรือขาดความ
พอเหมาะกบัวฒันธรรมในสังคมท่ีบุคคลเป็นสมาชิกอยูไ่ด้24   
 ขนิษฐา เผ่าม่วง ไดอ้ธิบายไวว้่า การบริหารงานบนฐานความรู้ หมายถึง ความรอบคอบ 
และความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินงานทุก
ขั้นตอน ขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ นักธุรกิจในทุกระดับให้มี
จิตส านึกในคุณธรรม ความซ้ือสัตย ์และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน 
ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ25 
 สรุปไดว้า่ เง่ือนไขของการมีความรู้ หมายถึง การเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้านและความรอบคอบ ท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยง
ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ 
 5. เง่ือนไขของการมีคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักใน
คุณธรรมมีความซ่ือสัตยแ์ละมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ26  
 
 

                                                 
24ประดินนัท ์อุปรมยั, “พระราชด าริของโรงเรียนแกนน า โครงการเกษตรพอเพียง ในสังกดั

ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น”, วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณทิต,(บณัฑิตวิทยาลยั :  
มหาวยิาลยัขอนแก่น), 2551, หนา้ 27-28. 

25ขนิษฐา เผา่ม่วง, “การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในกลุ่มโรงเรียนศรีเมือง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1”, งานนิพนธ์ 
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2554 , หนา้ 6. 

26 ถวลัย ์มาศจรัส , การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง, 
(กรุงเทพมหานคร : ธารอกัษร, 2550), หนา้ 35. 
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แผนภาพที ่2.6 หลกัการมีคุณธรรมทีด่ีตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 จากภาพจะเห็นไดว้า่คุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงทั้งคุณธรรมท่ีมาจากค า
สอนทางศาสนาของทุกศาสนาท่ีผูค้นนบัถือ และคุณธรรมท่ีเป็นจริยธรรมท่ีสมาชิกของสังคมพึง
ปฏิบติัเพื่อความสงบสุขของสังคมนั้นๆ คุณธรรมท่ีบุคคลนั้นควรน ามาใชเ้ป็นเง่ือนไขในการสร้าง
ความพอประมาณท่ีมีเหตุผลและภูมิคุม้กนัท่ีดีนั้น มีอยูห่ลายประการ ส่วนการท่ีบุคคลจะตระหนกั
วา่คุณธรรมใดจะมีสาระอะไร และส่งผลดีอยา่งไรบา้ง ก็ตอ้งอาศยัการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรอบรู้
ท่ีเป็นเง่ือนไขอีกประการหน่ึงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยเช่นกนั ในดา้นคุณธรรมท่ีเป็นค า
สอนทางศาสนาและเป็น จริยธรรมในสังคมท่ีเป็นพื้นฐานท่ีทุกคนมกัประจกัษ์กนัดีอยู่แล้ว เช่น 
คุณธรรมท่ีว่าดว้ยเร่ืองของการมีความขยนั การรู้จกัประหยดั การรู้จกัอดทนอดกลั้นและการมีสติ 
ฯลฯ  
 สรุปไดว้่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือการมุ่งเน้นแนวทางการเดินทางสายกลางใน
การด าเนินงานต่างๆ ไดทุ้กระดบั โดยยึดคุณลกัษณะส าคญัคือความพอประมาณ ความพอดีท่ีไม่
น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ซ่ึงบุคคลตอ้งมีความเขา้ใจในศกัยภาพของตนเพื่อเป็นส่ิงก าหนด
ความสามารถของบุคคลท่ีคิดหรือท าหรือปฏิบติัเพื่อให้เกิดความพอเหมาะกบัศกัยภาพท่ีตนเองมี 
และยงัตอ้งไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น ในการตดัสินใจในการด าเนินการต่างๆ ตอ้งมีเหตุผล โดย
จะต้องรู้สาเหตุและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงท่ีก าลังจะหาเหตุผลนั้นอย่างแท้จริง รวมทั้ งรู้ถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนและผูอ่ื้นดว้ย และในการเปล่ียนแปลงในอนาคต การท่ีบุคคลเตรียมตวั
ให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล โดย

อยา่งสมเหตุผล ขยนั ประหยดั อดทน มีสติ ฯลฯ 

ตามหลกัศาสนาและวถีิปฏิบติัท่ีไม่
ท าใหต้นและผูอ่ื้นเดือดร้อน 

มีศีลธรรม มีจริยธรรม 

มีคุณธรรม 
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การเตรียมตวัใหพ้ร้อมน้ีตอ้งมีความใฝ่รู้เหตุการณ์รอบตวัและเหตุการณ์ในสภาพแวดลอ้มท่ีตนตอ้ง
มีส่วนเก่ียวขอ้งอยู่ด้วยอย่างสม ่าเสมอ โดยคุณลกัษณะดงักล่าวต้องอาศยัการเสริมสร้างความรู้
เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างรอบด้านและความรอบคอบ ท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมา
พิจารณาใหเ้ช่ือมโยงตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ และยงัรวมไปถึงคุณธรรมจริยธรรมสอนของทุกศาสนา
ท่ีผูค้นนบัถือ และคุณธรรมท่ีเป็นจริยธรรมท่ีสมาชิกของสังคมพึงปฏิบติัเพื่อความสงบสุขของสังคม
นั้นๆ  
  

2.6 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา  
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เร่ิมมีเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานเอง เม่ือปี 2509 เป็น

ขา้ราชการส่วนจงัหวดั 5 อตัรา ไดแ้ก่ ต าแหน่ง ผูช่้วยเลขานุการส่วนจงัหวดั, ผูช่้วยหวัหนา้ส่วนการ
คลงั และพนกังาน บญัชีประจ าอ าเภอ 3 อตัรา นอกนั้นเป็นลูกจา้งประจ าต าแหน่งพนกังานขบัรถ, 
เจา้หนา้ท่ีธุรการและภารโรง5-6 คน ท่ีท างานยงัคงอยูท่ี่ศาลากลางจงัหวดัปลายปี 2509 ทางราชการ
ไดโ้อนการศึกษาประชาบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัและปี 
2510 เปิดเขตเร่งรัดพฒันาชนบทข้ึนท่ี จงัหวดัชยัภูมิเป็นงานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั จงัหวดัไดจ้ดัสร้างอาคารส านกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นอาคารไม ้2 
ชั้น 5 ช่วง ห้องท่ีบริเวณทิศเหนือศาลากลางจงัหวดั จากการรับโอนงานการศึกษาประชาบาล, งาน
เร่งรัดพฒันาชนบท จึงมีปริมาณงาน และก าลงัคนมากข้ึน อาคารเดิมคบัแคบลง ปี 2516 จึงสร้างต่อ
เติมอาคารออกไปทางดา้นทิศตะวนัตก 3 ห้อง และดา้นทิศตะวนัออก 1 ห้อง เพื่อให้เพียงพอเป็นท่ี
ท างานของส่วนราชการองคก์ารฯ 5 ส่วนไดแ้ก่ ส านกังานเลขานุการจงัหวดั, ส่วนศึกษาธิการ, ส่วน
วศิวกรรม, ส่วนแผนงาน, และส่วนการคลงั ในปี 2522 ไดข้ยบัขยายสร้างต่อเติมท่ีท างานไปทางทิศ
ตะวนัตกอีกคร้ังแต่ในคร้ังน้ีสร้างเป็นอาคาร 2 ชั้น คสล. 3 ช่วงห้องส านกังานองคก์ารบริหาร-ส่วน
จงัหวดัจึงมีลกัษณะยาวเหมือน รถไฟ โดยมีหัวขบวนเป็นตึก คสล . ต่อขบวนเป็นอาคารไมส่้วน
ราชการองค์การฯ ได้ปรับปรุงเปล่ียนแปลงบางส่วนโดยกระทรวงมหาดไทย ให้ตั้ง ส่วนเร่งรัด
พฒันาชนบทข้ึน ยุบส่วนวิศวกรรม และส่วนแผนงานเดิมเปล่ียนไป เป็นฝ่ายวิศวกรรม และฝ่าย
บริการ และพฒันาสังกดัส่วนท่ีตั้งข้ึนใหม่เพื่อความเหมาะสม ต่อมาส่วนการศึกษาตอ้งยุบไปเนือง
จากทางราชการให้ ก็โอนกิจการศึกษา ประชาบาลไปสังกดัการประถมศึกษาแห่งชาติ เม่ือปี 2523 
ปัจจุบนัมีข่าววา่ส่วนเร่งรัดพฒันาชนบท ซ่ึงเป็นเร่ืองของการเปล่ียน แปลงท่ีคงจะอา้งเหตุเพื่อความ
เหมาะสมอีกเช่นกนั อาคารองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเดิมมีห้องประชุม ศาลากลางจงัหวดับา้ง 
ศาลาประชาคมบ้างตามแต่โอกาสจะอ านวยการประชุมสภาจังหวดัแต่ละสมัยประชุมจะใช ้
ระยะเวลายาว 7 วนั ถึง 15 วนั บางคร้ังอาจขยายเวลาประชุมในราชการของหน่วยงานตอ้งไป
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ประชุมกนัท่ีอ่ืน และมีบ่อยคร้ังท่ีสมาชิกสภาจงัหวดัตอ้งนัง่รอการประชุม เพราะหน่วยงานอ่ืนใช้
ห้องประชุมประชุมกิจการอ่ืนดว้ยเหตุดงักล่าวน้ีจึงเกิดความคิดว่า เหตุใดทางองคก์ารบริหารส่วน 
จงัหวดัจึงไม่จดัท่ีประชุมสภาจงัหวดัเป็นของตนเองไวเ้พราะ ท านองเดียวกบัเทศบาลไม่ตอ้งเร่งไป
ประชุมท่ีอ่ืน  

ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หลายจงัหวดั ไดส้ร้างอาคารใหม่ หรือปรับปรุงอาคาร
เก่ามีห้องประชุม สภาจงัหวดัใช้งานได ้้โดยสะดวก ดงันั้นเม่ือปี 2527 ส านักงานเลขานุการ 
จงัหวดัจึงได้เสนอความเห็นต่อผูว้่าราชการจงัหวดั ว่าควรสร้างต่อเติมอาคารองค์การฯ หลงัเก่า
ออกไปอีก 5 ช่วงห้อง จดัไวห้้องประชุมสภาจงัหวดั ผูว้่าราชการจงัหวดั ( นายนพรัตน์ เวชช
ศาสตร์) เห็นชอบในหลกัการ แต่ขอเวลาน าความคิดน้ีปรึกษา กบัสมาชิกสภาจงัหวดัก่อนไดร้อการ
ตั้งงบประมาณเพื่อการน้ีไวก่้อนปี 2528 ไดข้อตั้งจ่ายเพื่อการสร้างต่อเติมอาคารดงักล่าวอีก แต่
บงัเอิญมีงานท่ีเร่งด่วนตอ้งใชเ้งินงบประมาณส่วนจงัหวดั เป็นค่าปรับปรุงสนามบินแห่งใหม่ท่ีโคก
โจดบา้นหนองบวัขาว อ าเภอเมืองชยัภูมิ ซ่ึงอยูห่่างจากตวั จงัหวดัออกไปประมาณ 12 กม. เพื่อมอบ
ให้กองทพัอากาศเป็นการแลกเปล่ียนกบัสนามบินเก่า ซ่ึงใช้เป็นศูนยร์าชการในปัจจุบนั จึงเป็นอนั
ตอ้งต่อเติมองคก์ารฯ ในปี 2529 ไดบ้รรจุโครงการส่วน อ าเภอก่อน ต่อมาปี 2530 ไดต้ั้งจ่ายเพื่อการ
สร้างต่อเติมอาคารอีก คราวน้ีคณะกรรม การคลงัเห็นพอ้ง ดว้ยกบัความจ าเป็นของทางราชการ แต่
สถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย กล่าวคือ ถา้สร้างต่อเติมตามแนวอาคารเดิมออกไปอีก 5 ห้อง ตวัอาคารส่วนท่ี
ต่อออกไปจะล ้าไปดา้นหลงัอาคารทั้งตวัอาคารจะ ไปจดอาคารสโมสรชาวชยัภูมิทั้งมีข่าววา่ จงัหวดั
จะไดง้บประมาณมาต่อเติมอาคาร ศาลากลางจงัหวดั สร้างบงัอาคารองค์การฯ ดว้ยคณะกรรมการ 
การคลงัสภาจงัหวดัจึงไปดูท่ีดินขององค์การบริหารส่วน-จงัหวดับริเวณศูนยร์าชการเน้ือท่ี 20 ไร่
เศษ เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่เหมาะแกะการสร้างอาคาร ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหลงัใหม่ ท่ี
มุ่งประสงค์จะสร้างโดยให้มีห้องประชุมสภาจงัหวดัไวด้้วยได้น าความคิดน้ีหารือผูว้่าราชการ 
จงัหวดั ( ร.ต.สนัน่ ธานีรัตน์ ) ผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นดว้ย ทั้งไดล้ดเงินโครงการขุดลองหนองปลา
เฒ่าซ่ึงเป็นโครงการนโยบายผูว้า่ราชการจงัหวดั ลงจากเดิมท่ีจะตั้งไว ้2,500,000 บาท เหลือเพียง 
1,5000,000 บาท เอาเงิน 1,000,000 รวมเขา้กบังานสร้างอาคารหลงัใหม่คณะกรรมการการคลงั ได้
ขอตดัเงินจากโครงการต่างๆ ในร่างขอ้บญัญติัท่ีไม่เร่งด่วนมาเป็นค่าก่อสร้างอาคารจนไดเ้งินทั้งส้ิน 
5,400,000 บาท ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายปี 2530 การออกแบบการก่อสร้างอาคารไดรั้บความ
ร่วมมือจากโยธาธิการจงัหวดั ( คุณประยุทธ์ ธรรมจารีย ์) และทีมงานโดยมี คุณภมรพรหม กุล
พรหม เป็นวศิวกรผูอ้อกแบบประมาณราคาส่งแบบใหก้รมโยธาธิการพิจารณาอนุมติั คณะกรรมการ
การคลงัท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้ ตั้งจ่ายงบประมาณสร้างถาวรวตัถุช้ินส าคญัเป็นผลส าเร็จ ไดแ้ก่ ส.จ.
ทองอินทร์ สุหญา้นาง,ส.จ. เสง่ียม ทองศิริ, ส.จ. ชยัยนัต ์วิเชียรพนัธ์, ส.จ. ประมวล ลวดสูงเนินฐ 
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ส.จ. กิดาพร คุณรัตนศิริ และส.จ. จรัญ ศกัด์ิศิริ อาคารส านกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ
หลงัใหม่ ไดส้ร้างเสร็จสมบูรณ์โดดเด่น สวยสง่างามเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ่งจงัหวดั
ชยัภูมิไดเ้ลือกใชอ้าคารหลงัใหม่เป็นสถานท่ีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2532 และวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2532 เป็นท่ีทรงพกัผอ่นอิริยบถและเสวย
พระพระยาหารกลางวนั นบัวา่เป็น วโรกาส อนัเป็นม่ิงคลสูงส่งแก่พวกเราชาว องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัยิง่นกั หลงัจากเสร็จจากการรับเสด็จไดใ้ชส้ถาน ท่ีแห่งน้ีปฏิบติัราชการของหน่วย งานตั้งแต่
วนัองัคารท่ี 6 มิถุนายน 2532 เป็นตน้มา  

ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีนายสุริยน ภูมิรัตนประพิณ เป็นนายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั และมีนายอดินนัท ์ศรีวนกุล เป็นประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
และมีสมาชิกสภาองค์ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั จ  านวน 36 คน เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 
การบริหารกิจการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิแบ่งโครงสร้างการบริหารกิจการภายในองคก์ร 
ไดแ้ก่ ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กองกิจการสภา กองแผน และงบประมาณ กองคลงั/
กองช่าง/กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม/กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต/กองพสัดุและ ทรัพยสิ์น 
และหน่วยตรวจสอบภายใน จะมีการตดัตั้งกองเพิ่มข้ึนอีก 2 กอง คือ กองสาธารณสุข กองป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากการถ่ายโอน ภารกิจจากส่วนกลางตามพระราชบญัญติั 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 1. พธั
กิจการพฒันา อบจ.ชยัภูมิ 

1.1 พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานใหมี้คุณภาพมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และลดอุบติัเหตุ
ดา้นการจราจร 

1.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั ความมัน่คงปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์นตลอดจนครอบครัวอบอุ่น มีขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีท่ีงดงาม 

1.3 เสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษา การกีฬา และการเรียนรู้ของคนให้มีทักษะ
ความสามารถในการประกอบอาชีพและทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

1.4 แกไ้ขปัญหาความยากจน และกระจายรายได ้โดยเน้นการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก 
เศรษฐกิจชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั5. การจดักิจกรรมสนบัสนุนการท่องเท่ียว 
และการพฒันาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อใหร้าษฎรมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว  

2. สภาพทัว่ไป และขอ้มูลพื้นฐานของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มี 4 ฝ่ายประกอบดว้ย  
2.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา มีงานท่ีรับผดิชอบ 8 งาน คือ งานธุรการฝ่ายบริหารการศึกษางาน

นิเทศการศึกษางานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษางานพฒันาการเรียนการสอน งานศึกษา 
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คน้ควา้ วเิคราะห์ และวจิยัทางการศึกษา งานกิจการนกัเรียนของสถานศึกษางานวดั และประเมินผล
ทางการศึกษา งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มีงานท่ีรับผิดชอบ 4 งาน คืองานธุรการ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม งานการส่งเสริมการศึกษา งานการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยั งานส่งเสริม ศาสนา วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2.3 ฝ่ายส่งเสริมกีฬา นนัทนาการ และกิจกรรมเยาวชน มีงานท่ีรับผิดชอบ 4 งาน คือ งาน
ธุรการฝ่ายส่งเสริมกีฬานนัทนาการและกิจกรรมเยาวชนงานส่งเสริมการกีฬางานนนัทนาการ และ
กิจกรรมเยาวชน งานการบริการอาคารสถานท่ี  

2.4 ฝ่ายพฒันาบุคลากรทางการศึกษา งานท่ีรับผิดชอบ 5 งาน คือ งานบริหารทัว่ไป งาน
ระบบสารสนเทศ งานแผน และงบประมาณ งานการเงิน และบญัชี งานบริหารงานบุคคล 

3. ขอ้มูลโรงเรียน  
โรงเรียนท่ีอยู่ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มี 26 โรงเรียน จดัการเรียนการ

สอนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
4. ลกัษณะของแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา เป็นแผนขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิใน

ดา้นการศึกษา ท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาดา้นการศึกษาซ่ึงแสดงวิสัยทศัน์พนัธ
กิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล การพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนการพฒันาขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั 

5. วตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 
 5.1 เพื่อเป็นทิศทางในการพฒันาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิด้าน

การศึกษา โดยแสดง วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมาย ยทุธศาสตร์ และแนวทางการพฒันา 
5.2 เพื่อเป็นเคร่ืองมือและประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล การพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
และแผนการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

6. ขั้นตอนในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 
6.1 คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัชยัภูมิ จดัท าร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา  
6.2 เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาต่อคณะกรรมการพัฒนา

การศึกษาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิเพื่อพิจารณา 
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6.3 เสนอแผนยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพฒันาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ต่อนายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ 

6.4 ส่งใหโ้รงเรียนเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาต่อไป 
7. ประโยชน์ของการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 

7.1 เกิดความสอดคลอ้งระหวา่งการพฒันาของโรงเรียนกบัยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

7.2 การท างานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีประสิทธิภาพรองรับการ
พฒันาโรงเรียน  

7.3 การพฒันาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล การ
พฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศ สรุปและน าเสนอตามล าดบั 
ดงัน้ี  
 ปรีชา ศรีลับขวา ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพการใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอบา้นฝาง ส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาข่อนแกน เขต 1 โดยใชก้ลุ่ม
ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 185 คน พบวา่ สภาพการใชห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอบา้นฝาง ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณาหลายดา้น พบว่า 
มีสภาพการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก ทุกดา้น ดา้นท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการจดับรรยากาศ
และสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา รองลงมาคือ ดา้นระบบบริหารจดัการงบประมาณ และดา้นการ
จดัการเรียนการสอน ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
และชุมชนในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา การเปรียบเทียบสภาพการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 
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พอเพียงในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอบ้านฝาง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 พบวา่ จ  าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ีโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.0527 
 สัญญา จารุจินดา ไดว้ิจยัเร่ือง แนวทางการบริหารจดัการในการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบติัในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอขุนยวม จงัหวดั แม่ฮ่องสอน ผลการศึกษา
พบวา่ แนวทางการบริหารจดัการในการนอ้มน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัของโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นบริหารงานวิชาการ ดา้นบริหาร
งบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไปในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แนวทางการ
พฒันาครูในการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอ
ขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน28  
 เจริญ อภิไชย ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการส่งเสริมการน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอแม่ฟ้าหลวงและอ าเภอแม่สาย ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา เชียงราย เขต 3 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอ าเภอแม่ฟ้าหลวงและอ าเภอแม่สาย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต3 จ านวน 
60 คน การการศึกษาพบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการส่งเสริมการน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ผูบ้ริหารมี
บทบาทมากท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร รองลงมาด้านการส่งเสริม
โครงการและกิจกรรมและ ดา้นการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ29 

                                                 

 27ปรีชา ศรีลับขวา, “สภาพการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอบา้นฝาง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1”, 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2551, 92 หนา้.  
 28สัญญา จารุจินดา, “แนวทางการบริหารจดัการในการนอ้มน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบติัในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน” , วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย) , 2552, 78 หนา้. 
 29เจริญ อภิไชย, “บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการส่งเสริมน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอแม่ฟ้าหลวงและอ าเภอแม่สาย ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงราย เขต 3” , วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงราย), 2551, 81 หนา้. 
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 ธนธรรม มีทอง ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นร่องแซง โดยใชก้ลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี เลือกโดยวิธีเจาะจง ผูใ้ห้
ข้อมูลส าคัญได้แก่  ผู ้บริหาร ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน ผู ้ปกครอง และ
คณะกรรมการนักเรียน จ านวนทั้งส้ิน 37 คน ผลปรากฏว่า โรงเรียนบา้นร่องแซงได้น าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดงัน้ี ดา้นการบริหารวิชาการใชใ้นการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาใหท้นัต่อสภาพความเปล่ียนแปลงของสังคม ตลอดจนค่านิยมพื้นฐานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงภายใตเ้ง่ือนไขความรู้คุณธรรม ดา้นการบริหารงบประมาณ มีการวางแผนการใช้
งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรมาอย่างฉลาด รอบคอบ คุม้ค่า มีกระบวนการอย่างเป็นระบบ ดา้น
การบริหารงานบุคคล มีการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา โดยการให้ความรู้ ประชุม อบรม สัมมนา 
เพื่อใหพ้ฒันาตนเองอยา่งเป็นระบบ ดา้นการบริหารทัว่ไป มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงานโดยการจดัการเชิงกลยทุธ์ แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีเหตุผล รอบคอบ30 
 มงคล อินทรโชติ ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
พบวา่ การบริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามคุณลกัษณะ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน เง่ือนไขคุณธรรม และเง่ือนไขความรู้ บริหารงาน 4 ด้าน คือ 
บริหารงานวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทัว่ไป พบว่า ความคิดเห็น
ของผูบ้ริหาร และครูต่อระดบัความส าเร็จอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น การเปรียบเทียบระดบัความส าเร็จ
ในการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 
จ  าแนกตามเพศ พบวา่ มีความเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จ าแนกตามต าแหน่ง 
พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และจ าแนกตามประสบการณ์ 
พบวา่ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ส าหรับปัญหา อุปสรรค คือ ผูบ้ริหารเห็นวา่การท างานบางงาน 
 

                                                 

 30ธนธรรม มีทอง, “การบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา
โรง เ รียนบ้าน ร่องแซง” ,  วิทยา นิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ,  (บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2552 , 110 หนา้. 
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เป็นเร่ืองของครูบางกลุ่มไม่ใช่เร่ืองของครูทั้ งโรงเรียน ข้อเสนอแนะ คือ ผู ้บริหารควรให้
ความส าคญักบัการให้ชุมชนมีส่วนร่วมพฒันาการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง31 
 เพ็ญนภา ธีรทองดี ได้วิจยัเร่ือง การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
บริหารจดัการของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง
โดยการสุ่มตวัอย่างแบบชั้น แบ่งเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 134 คน ครู 298 คน ผลการวิจยัพบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการ
บริหารจดัการของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมา ความคิดเห็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูเก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารจดัการของ
สถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง และประเภทของสถานศึกษา พบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งโดยรวมและรายดา้น ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยการจดัสนทนากลุ่ม พบว่า ในดา้นการบริหารงาน
ทัว่ไปยงัขาดแคลนงบประมาณและขาดวิธีการในการประเมินโครงการ ดา้นวิชาการพบปัญการใน
การบูรณาการในการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล ส่วนดา้นบุคลากรยงัขาดความเขา้ใน
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 32 
 รุ่งทิวา สันติผลธรรม ไดว้ิจยัเร่ือง การน าเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน จ านวน 169 คน และครูผูส้อน จ านวน 260 
คน รวมทั้งหมด 429 คน ผลการศึกษาพบวา่ 1. ปัญหาการบริหาสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ ดา้นการ
บริหารงานวชิาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารงานทัว่ไป มี
ปัญหาอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 2. แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

                                                 

 31มงคล อินทรโชติ, “การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านึกงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3” , 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี), 2552 , 205 หนา้. 

32เพญ็นภา ธีรทองดี, “การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหารจดัการ
ของ สถานศึกษา สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2” , วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง), 2552 ,127 หนา้. 
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พอเพียงของสถานศึกษาเอกชนอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ จ าแนกตามขอบข่ายการ
บริหารสถานศึกษาได ้4 ดา้น คือ 1) แนวทางการบริหารงานวิชาการ ไดแ้ก่ การสร้างความตระหนกั
ใหแ้ก่ครู เชิญวทิยากรมาอบรมใหค้วามรู้แก่ครู จดัการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเน้ือหาเศรษฐกิจ
พอเพียง จดัประกวดส่ือการเรียนการสอน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 2) 
แนวทางการบริหารงานงบประมาณคือ จดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อด าเนินการจดัสรร
งบประมาณ33 
 พิทักษ์ อ าพินธ์ุ ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต2 สรุปผลการวิจยัไวด้งัน้ี 
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้น มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
ผลการเปรียบเทียบบทบาทผูบ้ริหารในการส่งเสริมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ34 
 พรสกุล เขตจ านันท์ ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารจดัการสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 4 จากผล
การศึกษา สรุปผลการศึกษาสภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 4 ไดด้งัน้ี สภาพการ
บริหารจดัการสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั  
“มาก” ทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลอ้งตรงกนั
วา่โดยรวมแลว้สถานศึกษามีการปฏิบติัอยู่ในระดบั “มาก” ในทุกดา้น เรียงตามล าดบั คือ ดา้นการ
บริหารงบประมาณ ดา้นบริหารทัว่ไป ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารวชิาการ35  

                                                 

 33รุ่งทิวา สันติผลธรรม, “การน าเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองนครสวรรคจ์งัหวดันครสวรรค์” , วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค)์, 2552, 85 หนา้. 
 34พิทักษ์ อ าพินธ์ุ, “บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั :  มหาวทิยาลยับูรพา), 2553, 91 หนา้. 
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 ขนิษฐา เผ่าม่วง ได้วิจยัเร่ือง การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จ านวน 
196 คน ผลการวิจยัผลว่า การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ผล
การเปรียบเทียบการบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1จ าแนกตามเพศ ขนาดของสถานศึกษาพบวา่ 
รายดา้นอยู่ในระดบัมาก และแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดา้นประสบการณ์โดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทุกประสบการณ์โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ ยกเวน้ดา้นการบริหารงานโดยใชเ้หตุผลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ท างานนอ้ย
กว่า 5 ปี และประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 การ
บริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนศรีเมือง สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 136 
 ตรีศูล พงษ์พนัธ์ ไดว้จิยัเร่ือง การด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจยั
พบวา่  
 1. ระดับการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก 
 2. การด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามหลกัความมีเหตุผล และตาม
หลกัการมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติระดับ .05 ส่วนการด าเนินการบริหารการจดัการศึกษาตามหลักความพอประมาณไม่
แตกต่างกนั 
อร่าม นุชพิทกัษ์ ได้ท  าการวิจยัเร่ือง การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัของ
สถานศึกษาในอ าเภอโนนสุวรรณ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ผลการวิจยั
พบวา่ สภาพการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัของสถานศึกษาของผูบ้ริหารโดย

                                                 
36ขนิษฐา เผา่ม่วง, “การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในกลุ่มโรงเรียนศรีเมือง สังกดัส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1”, งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2554,63 หนา้. 
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ภาพมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการบริหารจดัการ และ
ดา้นการพฒันาบุคลากร มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และในส่วนการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบติัของสถานศึกษาของครู ดา้นหลกัสูตรและการจดัการการเรียนการสอนและ 
ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนมีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัปานกลาง37 
 ระพีพรรณ คณาฤทธ์ิ ได้วิจยัเร่ือง การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่  
 1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.3 ด ารงต าแหน่งผูส้อน กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมากท่ีสุดร้อยละ 46.5 สอนอยูใ่นโรงเรียนขนาดกลาง และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 
61.5 สอนอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ปี ข้ึนไป 
 2. ระดบัของการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ทั้งภาพรวมราย
ดา้น และรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก 
 3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่า ขนาดของโรงเรียนต่างกนัมีการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แตกแตกต่างกนัและเม่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามขนาด
ของโรงเรียน 
 4. ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ประสบการณ์เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โรงเรียนท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต ่ากวา่ 5 ปี และโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ปี 
ข้ึนไป มีการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกนั38 
 พิชัย อาจสังข์ ได้วิจยัเร่ือง แนวทางการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัของ
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการน าปรัชญา

                                                 
37อร่าม นุชพิทกัษ ์, “การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัของสถานศึกษา

ในอ าเภอโนนสุวรรณ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3” , วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์), 2552 , 130 หนา้. 

38ระพีพรรณ คณาฤทธ์ิ , “การบริหารสถานศึกาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2” , วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี) , 2554 , 81 หนา้. 
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เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยู่
ในระดับมากเช่นกัน โดยด้านการบริหารจัดการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการจัด
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดา้นการพฒันาบุคลากรและ ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ตามล าดบั 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ต่อแนวทางการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จ าแนกตาม
สถานภาพ ระหว่างผูบ้ริหารกบัครูผูส้อนโดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ต่อแนวทางการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั
ของโรงเรียนในสังกดังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมมี
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสิติท่ีระดบั.0539 
  

2.8 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมุ่งศึกษาการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ตามแนวคิดเก่ียวกบัหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั 40 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39พิชยั อาจสังข์ , “แนวทางการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบติัของโรงเรียนใน

สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2” , วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์) , 2553 , 116 หนา้. 

40ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เศรษฐกิจพอเพียงคือ
อะไร, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยป์ระสานงานการด าเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ),
2550. หนา้ 22. 
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   ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.7 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 

สถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา 

   1.  สถานภาพ ไดแ้ก่ 
        1.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
        1.2  ครูผูส้อน 
   2.  ขนาดสถานศึกษา ไดแ้ก่ 
        2.1  ขนาดเล็ก 
        2.2  ขนาดกลาง 
        2.3  ขนาดใหญ่ 
 

การบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกดั
องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ  จ าแนก

เป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
        1.  ดา้นความพอประมาณ 
        2.  ดา้นความมีเหตุผล 
        3.  ดา้นภูมิคุม้กนั 
        4.  ดา้นเง่ือนไขคุณธรรม 
        5.  ดา้นเง่ือนไขความรู้ 
 
      
 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) เพื่อให้การวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ผูว้ิจยัก าหนดวิธีด าเนินการวิจยั
ดงัต่อไปน้ี  
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เทคนิควธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.5 ตวัแปรท่ีศึกษา 
 3.6 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.7 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.8 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จากสถิติในปีการศึกษา 25541 จ านวน 722 คน  
3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัจ านวน 722 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 

สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ผูว้จิยัใชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan)2 ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 ไดข้นาด
                                                 

1องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ, แบบสรุปจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ปีงบประมำณ 2555, ( ชยัภูมิ : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ, 2554), หนา้ 12. 
 2บุญชม ศรีสะอาด, กำรวจัิยเบือ้งต้น, ฉบบัปรับปรุงใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร 
: สุวริียาสาส์น), 2553, หนา้ 43. 
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กลุ่มตวัอย่าง 296 คน และเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรใน
สถานศึกษาแต่ละขนาดและตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัตารางท่ี 3.1 เม่ือไดก้ลุ่มตวัอยา่งแลว้
จึงใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีจบัฉลากแบบใส่คืนเพื่อให้ไดจ้  านวน
กลุ่มตวัอยา่งตามท่ีตอ้งการ 
 
ตำรำงที ่3.1 แสดงกำรจัดหมวดหมู่ของประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

สถำนภำพ 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

เลก็ กลำง ใหญ่ รวม เลก็ กลำง ใหญ่ รวม 
ผูบ้ริหาร 17 20 17 54 17 20 17 54 

ครูผูส้อน 169 222 277 668 67 73 102 242 

รวม 176 242 294 722 84 93 119 296 
  

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยัจดัสร้าง

ข้ึนเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเป็นแบบสอบถาม การน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ไดแ้ก่ สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบั ดงัน้ี  

5  หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบัมาก  
3  หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
1  หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ แบบสอบถามเป็น แบบ
ปลายเปิด (Open ended) 

 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้าง

เคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 5 ดา้น
ไวใ้นบทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละด้านให้มีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์
เฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละด้านนั้นได้ข้อค าถามในแบบสอบถามแต่ละด้าน ดังน้ี 1) ด้านความ
พอประมาณ มี 12 ขอ้ 2) ด้านความมีเหตุผล มี 11 ขอ้ 3) ด้านภูมิคุม้กนั มี 15 ขอ้ 4) เง่ือนไข
คุณธรรม มี 10 ขอ้ และ 5) เง่ือนไขความรู้ มี 12 ขอ้  

3.3.2 หาค่า IOC โดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการบริหารการศึกษา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดชันีความ
สอดคลอ้ง ระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Item-objective Congruence Index: IOC) ซ่ึง
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ขอ้ค าถาม (Item) ในแบบสอบถามมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 
1.00 เป็นค่าท่ีสูงกวา่เกณฑ ์0.50 ทุกขอ้ค าถาม  

3.3.3 การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้
(Try-out) กบัครูผูส้อนในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม
ไดไ้ปวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวมดว้ยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha coefficient) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.91 และมีค่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.77 – 
0.94 โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00 แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ี
วเิคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถน าไปใชใ้นการวิจยัได้ ดงัแสดงในตารางท่ี 
3.2  
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ตำรำงที ่3.2 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมในรำยด้ำน  
 

ด้ำนที่ เร่ือง ค่ำควำมเช่ือมั่น 
1. ดา้นความพอประมาณ 0.82 
2. ดา้นความมีเหตุผล 0.84 
3. ดา้นภูมิคุม้กนั 0.87 
4. ดา้นเง่ือนไขความรู้ 0.82 
5. ดา้นเง่ือนไขคุณธรรม 0.86 

ค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมโดยรวมทั้งฉบับ 0.91 
 

3.3.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างและด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัต่อไป 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 3.4.1 ขอหนงัสืออนุญาตเก็บขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และ เพื่อขออนุญาตใหผู้ว้จิยัเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4.2 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามส่งใหโ้รงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.4.3 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองพร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง  
 3.4.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลไวจ้ดัระบบ
ขอ้มูล และตรวจสอบ เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขอ้มูลโปรแกรม
ทางสังคมศาสตร์และแปลความหมายค่าเฉล่ียของแบบสอบถามการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
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3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามโดยหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 3.5.2 วิเคราะห์การบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ทั้ งโดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ โดยหา
ค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์แปลความหมาย 
ดงัน้ี3  
 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.01 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกสถานภาพ โดยใชค้่า 
t – test (Independent samples)  
 3.5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหาร
จดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ จ  าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช ้(F - test , One – way ANOVA) 
เม่ือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff  ) 
 3.5.5 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
บริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ โดยวิเคราะห์หา
ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive analysis) 
 
 

                                                 
3บุญชม ศรีสะอาด , หลกักำรวจัิยเบือ้งต้น, อา้งแลว้, หนา้ 121. 
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t – test)  
 3. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าเอฟ (F – test) การ
ทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA) เม่ือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
  
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง การบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ผูว้ิจยัเสนอผลลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามล าดบั มีวตัถุประสงคด์งัน้ี เพื่อศึกษาระดบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้น
การบริหารสถานศึกษาใน 5 ดา้น คือ ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นภูมิคุม้กนั ดา้น
เง่ือนไขคุณธรรม และดา้นเง่ือนไขความรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ และศึกษาเปรียบเทียบระดบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
บริหารสถานศึกษาใน 5 ดา้นนั้น จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
 ผูว้ิจยัไดใ้ช ้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั การรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 296 คน และใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) แลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ 
และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์และ
สมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้น ตามท่ีตั้งไวโ้ดยมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการส่ือความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนดความหมาย

ของสัญลกัษณ์ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
X  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
n  แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง  
N แทน จ านวนประชากร 
T แทน ค่าสถิติท่ีจะใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจง t (t-           

distribution) 
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F  แทน ค่าท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤตในการแจกแจงแบบ F 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of square) 
MS แทน ค่าเฉล่ียก าลงัสองของคะแนน (Mean of square) 
df แทน ขั้นของความอิสระ (Degree of freedom) 
P-values แทน ความน่าจะเป็นท่ีจะปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (Probability) 
*  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามสถานภาพของแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน

296 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 296 ฉบบัคิดเป็น 100.00 ของแบบสอบถามจาก
จ านวนทั้ งหมดท่ีส่งไป ผู ้วิจ ัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ปรากฏวา่ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1  
 
ตารางที ่4.1 ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

สถานภาพ   
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 54 18.2 
 ครูผูส้อน 242 82.2 
ขนาดของโรงเรียน   

1. ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คน ลงมา) 84 28.4 
2. ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) 93 31.4 
3. ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป) 119 40.2 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.1 พบวา่บุคลากรในสถานศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 296 คน
เม่ือจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่เป็นผูบ้ริหารถานศึกษา จ านวน 54 คน คิดเป็น 
(ร้อยละ 18.2) ครูผูส้อนจ านวน 242 คน คิดเป็น (ร้อยละ 82.2) และเม่ือจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา ขนาดเล็ก 84 คน คิดเป็น (ร้อยละ 28.4 ) ขนาดกลาง คิดเป็น (ร้อยละ 31.4) และขนาด
ใหญ่คิดเป็น (ร้อยละ 40.2)  
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1 ระดบัการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง
และขนาดสถานศึกษา ดา้นความพอประมาณ 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความพอประมาณในภาพรวม
และรายขอ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2  
 
ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านความ
พอประมาณ  

 

ที่ ด้านความพอประมาณ 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

1. ใช้หลักความพอประมาณในการบริหารงานบุคลากรท่ีมีอยู่
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.06 0.68 มาก 

2. ใช้หลักความพอประมาณในการบริหารงบประมาณวิชาการ
พอเพียงกบัการพฒันาหลกัสูตร 

4.16 0.65 มาก 

3. ใช้หลักความพอประมาณในการบริหารวสัดุครุภณัฑ์ท่ีได้รับ
จดัสรรในงานวชิาการอยา่งพอเพียง 

4.07 0.68 มาก 

4. ใช้หลกัความพอประมาณในการบริหารการจดักิจกรรมต่างๆ
ของสถานศึกษาได้ดีโดยไม่ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับ
ผูป้กครอง 

4.15 0.67 มาก 

5. ใชห้ลกัความพอประมาณในการเสนอของบประมาณในแต่ละปี
ไดพ้อเพียงกบัการใชจ่้าย 

4.16 0.66 มาก 

6. ใช้หลักความพอประมาณในการบริหารจัดหางบประมาณ
สนบัสนุนนกัเรียนในแต่ละปีการศึกษาไดพ้อเพียง 

4.15 0.67 มาก 

7. ใช้หลกัความพอประมาณในการบริหารการเงินอย่างจ ากดัให้
พอเพียงกบัการรองรับโครงการต่างๆของสถานศึกษา 

4.16 0.70 มาก 
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ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านความ
พอประมาณ  (ต่อ) 

 

ที่ ด้านความพอประมาณ 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

8. ใช้หลักความพอประมาณในการบริหารจ านวนบุคลากรและ
ต าแหน่งท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง 
 มีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.11 0.67 มาก 

9. ใช้หลกัความพอประมาณในการบริหาร ครูหรือบุคลากรในการ
ลงโทษอยา่งเหมาะสมเม่ือมีการท างานผดิพลาด 

4.07 0.68 มาก 

10. ใช้หลกัความพอประมาณในการบริหาร วางแผนล่วงหน้าเม่ือมี
ครูออกจากราชการ มีการเฉล่ียงานตามหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมโดย
ไม่เป็นผลเสียต่องาน 

4.11 0.67 มาก 

11. ใช้หลักความพอประมาณในการบริหารบุคลากรท่ีมีอยู่ให้
สามารถจดัการดา้นธุรการไดดี้ 

4.18 0.66 มาก 

12. ใช้หลักความพอประมาณในการบริหารวสัดุครุภัณฑ์ทั่วไปท่ี
ไดรั้บจดัสรรไดอ้ยา่งพอเพียง 

4.13 0.69 มาก 

รวม 4.12 0.27 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มี
การบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นความพอประมาณ โดยภาพรวมในระดบั
มาก ( X = 4.12)  
 โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีการปฏิบติัระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมี
การปฏิบติัสูงสุด คือ ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหารบุคลากรท่ีมีอยูใ่ห้สามารถจดัการดา้น
ธุรการได้ดี อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.18) รองลงมา คือ ใช้หลกัความพอประมาณในการบริหาร
งบประมาณวชิาการพอเพียงกบัการพฒันาหลกัสูตร และอยูใ่นระดบัมากขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
คือ ใช้หลักความพอประมาณในการบริหารงานบุคลากรท่ีมีอยู่จดัการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.18) และจากขอ้เสนอแนะการน าหลกัการบริหารโดยใชห้ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านพอประมาณจากแบบสอบถาม
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ปลายเปิดมีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี ควรใชห้ลกัความพอประมาณในการเสนอของบประมาณใน
แต่ละปีใหเ้พียงพอกบัการใชจ่้าย (ค่าความถ่ีเท่ากบั 15) 
 2. การเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความพอประมาณ จ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค้่า t – test ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3  
 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านความ
พอประมาณ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

 

หลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
t Sig. 

n x̄ S.D. n x̄ S.D. 

ด้านความพอประมาณ 54 4.45 0.11 242 4.05 0.23 18.37** 0.00 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีระดบั ความเห็นต่อการบริหารโดยใชห้ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
ดา้นความพอประมาณ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0 .01  
โดยผูบ้ริหารมีระดบัความเห็นมากกวา่ครูผูส้อน 
 3. การเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความพอประมาณจ าแนก
ขนาดสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านความ
พอประมาณ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

 
 

ด้านความ
พอประมาณ 

ค่าเฉลีย่ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

เลก็ กลาง ใหญ่ 
 

4.25 
 

 
4.09 

 
4.05 

ระหวา่งกลุ่ม 1.95 2 0.97 
14.70** 0.00 ภายในกลุ่ม 19.45 293 0.06 

รวม 21.40 295 - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ท่ีมี
ขนาดแตกต่างกนัมีการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นความพอประมาณ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้นจึงทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของ เชฟเฟ่ ( eScheff ) ดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางที ่4.5 ผลการทดสอบรายคู่ เพื่อเปรียบเทียบการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้าน
ความพอประมาณ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา x  
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.25 4.09 4.05 

ขนาดเล็ก 4.25 - 0.15* 0.19* 
ขนาดกลาง 4.09 - - 0.04 
ขนาดใหญ่ 4.05 - - - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ คือ
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษากลางและสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาใหญ่ โดย



 67 

สถานศึกษาขนาดเล็ก มีระดบัการบริหารโดยการใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 4.3.2 ระดบัการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง
และขนาดสถานศึกษา ดา้นความมีเหตุผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความมีเหตุผลในภาพรวมและ
รายขอ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านความมีเหตุมี
ผล  

 

ที่ 
 

ด้านความมีเหตุผล 
 

ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

1. ใช้หลกัความมีเหตุผลบริหารวิชการอย่างมีประสิทธิภาพท าให้
สามารถพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ศกัยภาพทั้งดา้นความรู้ทกัษะ 
 และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

4.14 0.69 มาก 
 

2. ใช้หลักความมีเหตุผลบริหารวิชาการท าให้ครูสามารถพฒันา
สมรรถนะของตนเองอย่างเต็มท่ีก่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนการ
สอนทีใชพ้ฒันาสมรรถนะของตนเองได ้

4.07 0.69 มาก 
 

3. ใช้หลักความมีเหตุผลบริหาร เสนอของบประมาณได้อย่าง
พอเพียงมีผลท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพ 

4.14 0.68 มาก 
 

4. ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหาร การจดัสรรงบประมาณให้โครงการ
ต่างๆ อยา่งมีเหตุผลรอบคอบและพอเพียง 

4.10 0.67 มาก 
 

5. ใช้หลักความมีเหตุผลบริหาร งบประมาณโดยค านึงถึงความ
เป็นไปท่ีจะเ กิดในอนาคตอันใกล้และไกลในการพัฒนา
สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับจากผูป้กครอง ชุมชน สังคม 

4.07 0.72 มาก 
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ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านความมีเหตุมี
ผล (ต่อ) 
 

ที่ 
 

ด้านความมีเหตุผล 
 

ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

6. ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารงานบุคคลสามารถท าให้บุคลากร
มีความสุขส่งผลใหเ้กิดการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ต็มศกัยภาพทั้งดา้น
ความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

4.06 0.69 มาก 
 

7. ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารงานบุคคลมีผลต่อการ เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี การอบรมและการพฒันาอยู่
เสมอ 

4.10 0.70 มาก 

8. ใช้หลกัความมีเหตุผลบริหารการมอบหมายให้ครูปฏิบติัอย่าง
พอเพียงบนพื้นฐานความสามารถและความเหมาะสมกบังานท่ี
ไดรั้บ 

4.13 0.67 มาก 

9. ใช้หลักความมีเหตุผลบริหารงานธุรการเต็มความสามารถมี
ความคล่องตวัก่อใหผ้ลดีต่อการพฒันาการเรียนการสอน 

4.09 0.67 มาก 

10. ใช้หลักความเหตุผลบริหารทั่วไปมีผลท า ให้ค รูได้ใช้
ความสามารถของตนเองอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงงานท่ีจะ
ไดรั้บในอนาคต 

4.20 0.67 มาก 

11. ใช้หลักความมีเหตุผลบริหารทัว่ไปท าให้งานเป็นไปอย่างมี
เหตุผล รวมเร็ว และประหยดัเวลาเป็นท่ียอมรับของครูนกัเรียน
และผูป้กครอง 

4.18 0.67 มาก 

รวม 4.12 0.23 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ       
มีการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมในระดบัมาก (X = 4.12)  

โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีการปฏิบติัระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกต ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ใช้หลกัความเหตุผลบริหารทัว่ไปมีผลท าให้ครูไดใ้ช้ความสามารถของตนเอง
อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงงานท่ีจะได้รับในอนาคต ( X = 4.20) รองลงมา คือ ใช้หลกัความมี
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เหตุผลบริหารทัว่ไปท าใหง้านเป็นไปอยา่งมีเหตุผล รวมเร็ว และประหยดัเวลาเป็นท่ียอมรับของครู
นักเรียนและผู ้ปกครอง ( X = 4.18) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ใช้หลักความมีเหตุผล
บริหารงานบุคคลสามารถท าใหบุ้คลากรมีความสุขส่งผลใหเ้กิดการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ศกัยภาพทั้ง 
ดา้นความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์( X = 4.06) และจากขอ้เสนอแนะการน าหลกัการ
บริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นความมีเหตุผลจาก
แบบสอบถามปลายเปิดมีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี ควรใช้หลกัความมีเหตุผลในการบริหารงาน
บุคคลท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะการจดัสรรก าลงัคนให้
เหมาะสมกบังาน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 18) 

2. การเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความพอประมาณ จ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค้่า t – test ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านความมีเหตุผล 
จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

 

หลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
t Sig. 

n x̄ S.D. n x̄ S.D. 

ด้านความมีเหตุผล 54 4.34 0.18 242 4.02 0.21 8.66** 0.00 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีระดบั ความเห็นต่อการบริหารโดยใชห้ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
ดา้นความมีเหตุผล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมีระดบัความเห็น
มากกวา่ครูผูส้อน 
 3. การเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความมีเหตุผลจ าแนก 
ขนาดสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านความมีเหตุผล 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

 
 

ด้านความ 
มีเหตุผล 

ค่าเฉลีย่ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 
เลก็ กลาง ใหญ่ 

 
4.21 

 

 
4.11 

 
4.04 

ระหวา่งกลุ่ม 1.31 2 0.65 
12.58** 0.00 ภายในกลุ่ม 15.27 293 0.05 

รวม 16.58 295 - 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นความมีเหตุผลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้นจึงทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของ เชฟเฟ่ ( eScheff ) ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 ผลการทดสอบรายคู่ เพื่อเปรียบเทียบการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้าน
ความมีเหตุผล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา x  
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.21 4.11 4.04 

ขนาดเล็ก 4.21 - 0.09* 0.16* 
ขนาดกลาง 4.11 - - 0.06 
ขนาดใหญ่ 4.04 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ คือ
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษากลางและสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาใหญ่ โดย
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีระดบัการบริหารโดยการใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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 4.3.3 ระดบัการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา ดา้นภูมิคุม้กนั 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความพอประมาณในภาพรวม
และรายขอ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10  
 
ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านภูมิคุ้มกนั 
 

ที่ ด้านภูมิคุ้มกนั 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

1. ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารวางแผนพฒันาคุณภาพของครูและ
บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

4.20 0.71 มาก 

2. ใช้หลกัคุม้กนัในการบริหาร การอบรมครูให้จดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

4.12 0.70 มาก 

3. ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารวางแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันา
ครูและนกัเรียนท่ีชดัเจน 

4.18 0.68 มาก 

4. ใช้หลักคุ้มกันในการเลือกใช้ส่ือการสอนท่ีทันสมัยและ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.11 0.68 มาก 

5. ใช้หลักคุ้มกันในการบริหารการแนะแนวการศึกษาเน้นให้
ผู ้เ รียนรู้จักตนเองและก าหนดเป้าหมายของการศึกษาได้
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของตนเอง 

4.12 0.7 มาก 

6. ใช้หลกัคุม้กนัในการบริหารอบรมพฒันาคุณภาพของครูและ
บุคลากรในการใชง้บประมาณในแต่ละปีการศึกษาเป็นอยา่งดี 

4.14 0.70 มาก 

7. ใช้หลักคุ้มกันในการบริหารการพัฒนาตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลงานผลการใชเ้งินการด าเนินงานทุก
โครงการของสถานศึกษา 

4.13 0.70 มาก 
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ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านภูมิคุ้มกัน 
(ต่อ) 
 

ที่ ด้านภูมิคุ้มกนั 
ระดับปฏิบัติ 

X  S. D. แปลผล 

8. ใช้หลกัคุ้มกนัในการบริหารวางแผนส่ือสารประชาสัมพนัธ์
และการใชเ้งินตามโครงการต่างๆ 

4.23 0.69 มาก 

9. ใช้หลกัคุม้กนัในการบริหาร การอบรมพฒันางานในหน้าท่ี
รองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

4.15 0.64 มาก 

10. ใช้หลกัคุม้กนัในการบริหารวางแผนขวญัและก าลงัใจของครู
ทุกปีการศึกษา 

4.13 0.66 มาก 

11. ใช้หลักคุ้มกันในการบริหารการอบรมพัฒนาคุณภาพการ
ท างานของครูและบุคลากรบริหารทัว่ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.14 0.69 มาก 

12. ใช้หลักคุม้กนัในการบริหารการอบรมพฒันาการด าเนินงาน
ธุรการใหค้รูอยา่งถูกตอ้งกบัความรู้และความสามารถ 

4.06 0.66 มาก 

13. ใชใ้ชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารการอบรมพฒันาการด าเนินงาน
ธุรการให้ครูอย่างถูกตอ้งกบัความรู้และความสามารถหลกัคุม้
กนัในการบริหารการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันาระบบ
เครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศท่ีชดัเจน 

4.13 0.68 มาก 

14. ใช้หลกัคุม้กนัในการบริหารการแผนจดัระบบบริหารและการ
พฒันาโรงเรียนอยา่งชดัเจน 

4.13 0.70 มาก 

15. ใช้หลักคุ้มกันในการบริหาร การประชาสัมพนัธ์โรงเรียน
ตลอดเวลา 

4.08 0.68 มาก 

รวม 4.14 0.20 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มี
การบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นความภูมิคุม้กนั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (X = 4.14)  
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 โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีการปฏิบติัระดับมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารวางแผนส่ือสารประชาสัมพนัธ์และการใชเ้งินตาม
โครงการต่างๆ (X = 4.28) รองลงมาคือ ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารวางแผนส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 
และการใช้เงินตามโครงการต่างๆ ( X = 4.23) ใช้หลกัคุม้กนัในการบริหารการอบรมพฒันาการ
ด าเนินงานธุรการใหค้รูอยา่งถูกตอ้งกบัความรู้และความสามารถ (X = 4.06) และจากขอ้เสนอแนะ 
การน าหลักการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ด้านภูมิคุม้กนัผลจากแบบสอบถามปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี ควรมีการส่งเสริมให้
บุคลากรไดรั้บการอบรมในดา้นต่างๆ ท่ีเหมาะสม (ค่าความถ่ีเท่ากบั 18) 
 2. การเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านภูมิคุ้มกัน จ าแนกตาม
สถานภาพ ของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค้่า t – test ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ีท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านภูมิคุ้มกัน 
จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

 

หลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
t Sig. 

n x̄ S.D. n x̄ S.D. 

ด้านความมีเหตุผล 54 4.23 0.14 242 4.11 0.20 5.13** 0.00 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีระดบั ความเห็นต่อการบริหารโดยใชห้ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
ดา้นความพอประมาณ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมีระดบั
ความเห็นมากกวา่ครูผูส้อน 
 3. การเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความพอประมาณจ าแนก
ขนาดสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านภูมิคุ้มกัน 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

 
 

ด้าน
ภูมิคุ้มกนั 

ค่าเฉลีย่ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

เลก็ กลาง ใหญ่ 
 

4.23 
 

 
4.10 

 
4.09 

ระหวา่งกลุ่ม 1.22 2 0.61 
17.09** 0.00 ภายในกลุ่ม 10.52 293 0.03 

รวม 11.75 295 - 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ท่ี
มีขนาดแตกต่างกนั มีการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นภูมิคุม้กนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้นจึงทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของ เชฟเฟ่ ( eScheff ) ดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13 ผลการทดสอบรายคู่ เพื่อเปรียบเทียบการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใช้ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูมิ ด้านภูมิคุ้มกนั จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา x  
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.23 4.10 4.09 

ขนาดเลก็ 4.23 - 0.13* 0.14* 
ขนาดกลาง 4.10 - - 0.01 
ขนาดใหญ่ 4.09 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ คือ
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษากลางและสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาใหญ่ โดย
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีระดบัการบริหารโดยการใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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4.3.4 ระดบัการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านเง่ือนไขคุณธรรม และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งและขนาดของโรงเรียน 

1. การวิเคราะห์ระดบัการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เง่ือนไขคุณธรรม ในภาพรวมและรายขอ้ ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที ่4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เ ง่ือนไข
คุณธรรม 

 

ที่ เง่ือนไขคุณธรรม 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

1. ใช้เ ง่ือนไขคุณธรรมบริหาร การให้ความดีความชอบหรือ
ผลตอบแทน ในรูปแบบอ่ืนๆ แก่ผูร่้วมงาน 

4.12 0.67 มาก 

2. ใช้เง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และยกย่องครูท่ีมีความ
เสียสละเวลาและก าลงักายต่อท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.17 0.68 มาก 

3. ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และเชิดชูเกียรติครูท่ีมีความ
อดทนต่อค าติชมและขอ้เสนอแนะต่อหนา้ท่ีประจ าและหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

4.14 0.70 มาก 

4. ใช้เง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และชมเชยยกย่องครูท่ีมี 
ความขยนั หมัน่เพียรต่อการพฒันาตวัเองตลอดเวลา 

4.14 0.70 มาก 

5. ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารให้ครูมีความเสียสละเวลาและก าลงั
กายท างานโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

4.08 0.71 มาก 

6. ใช้เง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และยกย่องชมเชยครูท่ีมี
ความอดทนต่อการใชง้บประมาณอยา่งประหยดั 

4.06 0.68 มาก 

7. ใช้เ ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และยกย่องชมเชยครูท่ี
ขยนัหมัน่เพียรต่อการจดัการเรียนการสอน 

4.05 0.68 มาก 
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ตารางที ่4.14 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เงื่อนไข
คุณธรรม (ต่อ) 
 

ที่ เง่ือนไขคุณธรรม 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

8. ใช้เง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และให้ความดี
ความชอบแก่ผูร่้วมงานโดยใช้มาตรฐานเดียวกนัทั้ง
สถานศึกษาอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้

4.09 0.69 มาก 

9. ใช้เง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และชมเชยครูท่ี
มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเป็น
อยา่งดี 

4.10 0.68 มาก 

10. ใช้เ ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และก าหนด
เกณฑใ์นการให้ความดีความชอบดว้ยความยุติธรรม
เป็นท่ีพอใจของครู 

4.01 1.80 มาก 

รวม 4.09 0.28 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มี
การบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเง่ือนไขคุณธรรมพอประมาณ โดย
ภาพรวมในระดบัมาก ( X = 4.12)  
 โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีการปฏิบติัระดบั
มากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ใช้เง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และยกย่องครูท่ีมี
ความเสียสละเวลาและก าลงักายต่อท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย (X = 4.17) รองลงมา คือ ใชเ้ง่ือนไข
คุณธรรมบริหารการรับรู้และเชิดชูเกียรติครูท่ีมีความอดทนต่อค าติชมและขอ้เสนอแนะต่อหน้าท่ี
ประจ าและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย และ ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และชมเชยยกยอ่งครูท่ี
มี ความขยนั หมั่นเพียรต่อการพฒันาตัวเองตลอดเวลา ( X = 4.14) ส่วนข้อท่ีน้อยท่ีสุดคือ ใช้
เง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และก าหนดเกณฑ์ในการให้ความดีความชอบดว้ยความยุติธรรม
เป็นท่ีพอใจของครู (X = 4.01) และจากขอ้เสนอแนะการน าหลกัการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นเง่ือนไขคุณธรรม ผลจากแบบสอบถามปลายเปิด มี 
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ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญดังน้ี ควรใช้เ ง่ือนไขคุณธรรมในการบริหารให้ความดีความชอบหรือ
ผลตอบแทนในรูปอ่ืนๆ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 15) 
 2. การเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นเง่ือนไขคุณธรรม จ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค้่า t – test ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านเง่ือนไข
คุณธรรม จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

 

หลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
t Sig. 

n x̄ S.D. n x̄ S.D. 

ด้านความมีเหตุผล 54 4.17 0.19 242 4.07 0.28 2.58** 0.01 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีระดบั ความเห็นต่อการบริหารโดยใชห้ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
ด้านเง่ือนไขคุณธรรม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมีระดับ
ความเห็นมากกวา่ครูผูส้อน 
 3. การเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความมีเหตุผลจ าแนก 
ขนาดสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านเง่ือนไข
คุณธรรมจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

 
 

ด้านเงื่อนไข
คุณธรรม 

ค่าเฉลีย่ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

เลก็ กลาง ใหญ่ 
 

4.11 
 

 
4.10 

 
4.07 

ระหวา่งกลุ่ม 0.12 2 0.06 
0.80 0.44 ภายในกลุ่ม 22.26 293 0.07 

รวม 22.39 295 - 
  

ตารางท่ี 4.16 พบวา่ การเปรียบเทียบการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ดา้นเง่ือนไขคุณธรรม มีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั 

4.3.5 ระดบัการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นเง่ือนไขความรู้ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
ของกลุ่มตวัอยา่งและขนาดสถานศึกษา 

1. การวิเคราะห์ระดบัการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เง่ือนไขความรู้ ในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ เง่ือนไขความรู้ 

 

ที่ เง่ือนไขความรู้ 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

1. ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหส้ามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.18 0.68 มาก 

2. ใช้เง่ือนไขความรู้บริหารครูให้สามารถวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

4.16 0.70 มาก 

3. ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหส้ามารถพฒันาแหล่งการเรียนรู้ได ้
 อยา่งคุม้ค่า 

4.17 0.68 มาก 

4. ใช้เง่ือนไขความรู้บริหารครูให้สามารถแนะแนวการศึกษาได้
อยา่งทัว่ถึง 

4.12 0.70 มาก 

5. ใช้เง่ือนไขความรู้บริหารครูให้สามารถพฒันาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4.11 0.66 มาก 

6. ใช้ เ ง่ื อนไขความ รู้บ ริหารครูให้ มีความ รู้ทักษะ เ ร่ืองการ
ประสานงานร่วมมือในการพฒันาวชิาการ 

4.17 0.70 มาก 

7. ใช้เง่ือนไขความรู้บริหารครูให้มีความรู้ความสามารถจดัท าและ
เสนอของบประมาณไดอ้ยา่งพอเพียง 

4.08 0.70 มาก 

8. ใช้เง่ือนไขความรู้บริหารครูให้มีความรู้ความสามารถจดัสรร
งบประมาณอยา่งเหมาะสมดี 

4.11 0.68 มาก 

9. ใช้เง่ือนไขความรู้บริหารครูให้มีความรู้ความสามารถระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาไดอ้ยา่งพอเพียง 

4.10 0.72 มาก 

10. ใช้เง่ือนไขความรู้บริหารครูให้ครูมีความรู้ความสามารถบริหาร
การเงินถูกตอ้งตามระเบียบราชการ 

4.12 0.71 มาก 

11. ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหาร การบริหารวินยัและการรักษาวินยัของ
บุคลากรไดดี้ 

4.06 0.67 มาก 
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ตารางที ่4.17 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ เง่ือนไขความรู้ 
(ต่อ) 
 

ที่ เง่ือนไขความรู้ 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 

12. ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหาร การออกจากราชการการลงโทษและ
ตอบแทนไดดี้ 

4.10 0.70 มาก 

รวม 4.12 0.24 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มี
การบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นความพอประมาณ โดยภาพรวมในระดบั
มาก ( X = 4.12)  
 โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีการปฏิบติัระดับมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ใช้เง่ือนไขความรู้บริหารครูให้สามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม(X = 4.18) รองลงมา คือ ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหส้ามารถพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 
ไดอ้ยา่งคุม้ค่า และ ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูให้มีความรู้ทกัษะเร่ืองการประสานงานร่วมมือใน
การพฒันาวชิาการ( X = 4.17) ส่วนขอ้ท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหาร การบริหารวินยัและ
การรักษาวนิยัของบุคลากรไดดี้ (X = 4.06) และจากขอ้เสนอแนะการน าหลกัการบริหารโดยใชห้ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นเง่ือนไขความรู้ ผลจากแบบสอบถาม
ปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี ควรสนบัสนุนในเร่ืองงบประมาณอย่างเพียงพอในการให้
คว าม รู้กับ บุคลากร เพื่ อจะได้น าคว าม รู้ ท่ี ได้ รับม าพัฒนาก ารจัดก าร เ รี ยนการสอน                
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 14) 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เม่ือจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชค้่า t – test ผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.18 
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ตารางที ่4.18 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านเง่ือนไข
ความรู้ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

 

หลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
t Sig. 

n x̄ S.D. n x̄ S.D. 

ด้านความมีเหตุผล 54 4.27 0.19 242 4.08 0.23 5.35** 0.00 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อน มีระดบั ความเห็นต่อการบริหารโดยใช้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ ดา้นเง่ือนไขความรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมีระดบั
ความเห็นมากกวา่ครูผูส้อน 
 3. การเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความพอประมาณจ าแนก
ขนาดสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.19 
 
ตารางที ่4.19 ผลการเปรียบเทียบการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านเง่ือนไข
ความรู้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

 
 

ด้านภูมิคุ้มกนั 

ค่าเฉลีย่ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

เลก็ กลาง ใหญ่ 
 

4.22 
 

 
4.06 

 
4.09 

ระหวา่งกลุ่ม 1.31 2 0.65 
12.37** 0.00 ภายในกลุ่ม 15.55 293 0.05 

รวม 16.87 295  
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ท่ี
มีขนาดแตกต่างกนั มีการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
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พื้นฐาน ดา้นความพอประมาณ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้นจึงทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของ เชฟเฟ่ ( eScheff ) ดงัตารางท่ี 4.20 
 
ตารางที ่4.20 ผลการทดสอบรายคู่ เพื่อเปรียบเทียบการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ เง่ือนไขความรู้ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา x  
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.22 4. 06 4.09 

ขนาดเลก็ 4.22 - 0.16* 0.13* 
ขนาดกลาง 4.06 - - 0.03 
ขนาดใหญ่ 4.09 - - - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  

 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ คือ
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษากลางและสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาใหญ่ โดย
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีระดบัการบริหารโดยการใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 
 



  

 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาระดบัการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ระดบัการ
บริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านภูมิคุ้มกัน ด้านเง่ือนไข
คุณธรรม และด้านเง่ือนไขความรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ และศึกษาเปรียบเทียบระดบัการการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาใน 5 ด้านนั้น จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ใน
การศึกษาคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
จ  านวน 296 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชโ้ปรกแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ร้อยละ  (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
ไดแ้ก่ t – test , F – test   
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ  
  

5.1 สรุปผลการวจิัย  
 การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน
ต่อไปน้ี 
 5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้ริหารและครูผูอ้สอน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 296 คน ผูว้จิยัไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 296 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารจ านวน 54 คน 
ร้อยละ 5.43 ครูผูส้อนจ านวน 242 ร้อยละ 94.57 และ เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาขนาดเล็ก
จ านวน 46 คน ร้อยละ 14.70 ขนาดกลาง จ านวน 99 คน ร้อยละ 31.63 และขนาดใหญ่จ านวน 168 
คน ร้อยละ 53.67 
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 5.1.2 ระดับการการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านความพอประมาณ และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
 5.1.2.1 ระดบัการการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความพอประมาณ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก     
( X = 4.12) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ
ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหารวางแผนล่วงหนา้เม่ือมีการออกจากราชการ มีการเฉล่ียงาน
ตามหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมโดยครูไม่เดือดร้อน รองลงมาคือ ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหาร
จ านวนหอ้งเรียนท่ีมีอยูพ่อเพียงกบัการเรียนการสอน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ใชห้ลกัความ
พอประมาณในการบริหารงานบุคลากรท่ีมีอยูส่ามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และจากข้อเสนอแนะการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความพอประมาณ ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี ควรใชห้ลกัความพอประมาณในการเสนอของงบประมาณ
ในแต่ละปีใหเ้พียงพอกบัการใชจ่้าย (ค่าความถ่ีเท่ากบั 15) 
 5.1.2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความพอประมาณ 
จ าแนกตามสถานภาพ มีระดบัความเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
ผูบ้ริหารมีระดบัความเห็นมากกวา่ครูผูส้อน  
 5.1.2.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความพอประมาณ 
เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามตามขนาดสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก มีระดับการบริหารโดยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 5.1.3 ระดับการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านความมีเหตุผล และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดสถานศึกษา 
 5.1.3.1 ระดบัการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านความมีเหตุผล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก           
( X = 4.02) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ
ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารท าให้โรงเรียนไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครองชุมชนสังคม ตดัสินใจ
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ส่งบุตรหลาน มาให้โรงเรียนจดัการศึกษา รองลงมาคือใช้หลักความมีเหตุผลบริหารวิชาการมี
ประสิทธิภาพ ท าใหส้ามารถพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ศกัยภาพทั้งดา้นความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ใช้หลกัความมีเหตุผลบริหารงานบุคคลสามารถท าให้
บุคลากรมีความสุข ส่งผลให้พฒันาผูเ้รียน ไดเ้ต็มศกัยภาพทั้งความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และจากขอ้เสนอแนะ การบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความมีเหตุผล ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี ควรใหห้ลกัความมีเหตุผลในการบริหารงานบุคคลท่ีส่งผลต่อ
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะการจดัสรรก าลงัคนให้เหมาะสมกบังาน 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 18) 
 5.1.3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านความมีเหตุผล 
จ าแนกตามสถานภาพ มีระดบัความเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
ผูบ้ริหารมีระดบัความเห็นมากกวา่ครูผูส้อน  
 5.1.3.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความพอประมาณ 
เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามตามขนาดสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก มีระดับการบริหารโดยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 5.1.4 ระดับการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านภูมิคุ้มกนั และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดสถานศึกษา 
 5.1.4.1 ระดบัการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นภูมิคุม้กนัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.12)          
เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ใช้หลกั
ภูมิคุม้กนัท่ีดี บริหารวางแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันาครูและนกัเรียน ท่ีชดัเจน รองลงมาคือ ใช้
หลกัภูมิคุม้กนัท่ีดี บริหารวางแผนบ ารุงรักษาดูแลอาคาร สถานท่ีและสภาพแวดลอ้มให้พร้อมใช้
งาน ( X = 4.18) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ใช้หลกัภูมิคุม้กนัท่ีดี บริหารอบรมพฒันางานใน
หน้าท่ีรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต และจากขอ้เสนอแนะ การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้น
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ภูมิคุม้กนั ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี ควรมีการส่งเสริมให้
บุคลากรไดรั้บการอบรมในดา้นต่าง ๆท่ีเหมาะสม (ค่าความถ่ีเท่ากบั 18) 
 5.1.4.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นภูมิคุม้กนั จ าแนก
ตามสถานภาพ มีระดบัความเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมี
ระดบัความเห็นมากกวา่ครูผูส้อน  
 5.1.4.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นเง่ือนไขคุณธรรม 
เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามตามขนาดสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
พบวา่ มีระดบัการปฏิบติัไม่แตกต่าง 
  5.1.5 ระดับการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านเง่ือนไขคุณธรรม และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
 5.1.5.1 ระดบัการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นเง่ือนไขคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
( X = 4.09) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ใชเ้ง่ือนไข คุณธรรม บริหารให ้รางวลัครูท่ีมีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย รองลงมา
คือใชเ้ง่ือนไข คุณธรรมบริหารยกยอ่ง เชิดชูเกียรติครูปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ส่วนขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ใช้เง่ือนไข คุณธรรม บริหารให้ความดี ความชอบ แก่ผูร่้วมงานโดยใช้
มาตรฐานเดียวกนัทั้งโรงเรียนโปร่งใสตรวจสอบได ้และจากขอ้เสนอแนะ การบริหารโดยใชห้ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
ด้านเง่ือนไขคุณธรรม ท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มีข้อเสนอแนะท่ีส าคญัดังน้ี ควร
สนบัสนุนในเร่ืองงบประมาณอยา่งเพียงพอในการใหค้วามรู้กบับุคลากรเพื่อจะไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บ
มาพฒันาการจดัการเรียนการสอน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 15) 
 5.1.5.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นเง่ือนไขคุณธรรม 
จ าแนกตามสถานภาพ มีระดบัความเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
ผูบ้ริหารมีระดบัความเห็นมากกวา่ครูผูส้อน  
 5.1.5.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความพอประมาณ 
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เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามตามขนาดสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
พบวา่ พบวา่ มีระดบัการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั 
 5.1.6 ระดับการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านเงื่อนไขความรู้ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดสถานศึกษา 
 5.1.6.1 ระดบัการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นเง่ือนไขความรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( X = 4.12) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ ใช้เง่ือนไข ความรู้บริหารครู 
สามารถวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา มีระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ใชเ้ง่ือนไข ความรู้บริหาร
ครูมีความรู้สามารถบริหารพสัดุและสินทรัพยอ์ยา่งถูตอ้งและคุม้ค่าส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 
ใช้เ ง่ือนไข ความรู้บริหารสามารถวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งได้ดี และจาก
ขอ้เสนอแนะ การบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านเง่ือนไขความรู้ ท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มี
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี ควรใช้เง่ือนไขคุณธรรมในการบริหารการให้ความดีความชอบ หรือ
ผลตอบแทน ในรูปแบบอ่ืนๆ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 14) 
 5.1.6.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นเง่ือนไขความรู้ มี
ระดบัการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารมีระดบัความเห็น
มากกวา่ครูผูส้อน  
 5.1.6.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นเง่ือนไขความรู้ เม่ือ
เปรียบเทียบจ าแนกตามตามขนาดของโรงเรียน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก มีระดับการบริหารโดยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย  
 ผลการวิจยั พบวา่ การบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
 5.2.1 ระดับการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านความพอประมาณ และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา 

5.2.1.1 ระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความพอประมาณ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ี
เป็นเช่นน้ีเพราะว่าในการบริหารผูบ้ริหารไดมี้การจดัสรรงานวางแผนในแต่ละปีการศึกษาเพื่อให้
บุคลากรไดมี้หนา้ท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ สอดคลอ้งกบัทศันะของ ปราชญา กล้าผจัญ 
ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหารวา่ มีกิจการส าคญั อยู่ 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การวางแผน เป็นการ
ก าหนดจุดประสงคว์า่จะท าอยา่งไร เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จนั้น 2) การจดัองคก์าร เป็นการออกแบบ
และพฒันาองค์การข้ึนมา 3) การอ านวยการ (Directing) เป็นการส่ือสาร จูงใจพนกังาน การ
ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาในหน่วยงาน เพื่องานส าเร็จตามเป้าหมาย 4) การควบคุม (Controlling) 
เป็นการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน การวดัผลการปฏิบติังาน และการแกไ้ขผลการปฏิบติังาน 
5) การจดับุคลากรลงสู่หน่วยงาน (Staffing) เป็นการสรรหา บรรจุบุคคลท่ีเหมาะสมในการ
ปฏิบติังานขององคก์าร และของ พชัิย อาจสังข์ ไดท้  าการวจิยัเร่ือง แนวทางการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบติัของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ผลการวิจยั
พบวา่ สภาพการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
 5.2.1.2 การเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา จากผลการวิจยั พบว่า มีระดบัการปฏิบติัแตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารมีระดบัความเห็น
มากกว่าครูผูส้อน นั้น อาจเน่ืองมาจาก การบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในเร่ืองความพอประมาณ จะเป็นบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะ
ด าเนินการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู่การปฏิบัติ ผูบ้ริหารในยุคปฏิรูป
การศึกษา จะตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจดัการ มีวิสัยทศัน์ในการบริหารการศึกษา
ให้ทนัสมยักบัการเปล่ียนแปลง มีภาวะผูน้ ามีมนุษยสัมพนัธ์เป็นท่ียอมรับ ของผูเ้ก่ียวขอ้ง และมี
ความเป็นประชาธิปไตย เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มี
คุณธรรมจริยธรรม สอดคลอ้งกบัทศันะของ พิทักษ์ อ าพินธ์ุ ท าการวิจยัเร่ืองบทบาทของผูบ้ริหาร



89 
  

สถานศึกษาในการส่งเสริมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต2 สรุปผลการวิจยัไวด้งัน้ี บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและ
รายดา้น มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบบทบาทผูบ้ริหารในการส่งเสริมหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตาม
ต าแหน่งหนา้ท่ีแตกต่างกนั และของ พรชัย อ ามุกคะ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีศึกษาสกลนคร 
เขต2 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีศึกษาสกลนคร เขต2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริการ ครูผูส้อน 
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัโดยรวมแตกต่างกนั 
 5.2.1.3 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวจิยัท่ีพบวา่ สถานศึกษา
ขนาดเล็ก มีระดบัการบริหารโดยการใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา มากกวา่
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานใน
สถานศึกษาขนาดท่ีแตกต่างกนั จะไดรั้บการส่งเสริมหรือการสนบัสนุนเก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในดา้นความพอประมาณ ในดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไป อน่ึงสถานศึกษา
ขนาดเล็กอาจมีขอ้จ ากดัในดา้นต่างๆเช่นดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นอาคารสถานท่ี ท่ีมีอยา่ง
จ ากดั จึงท าให้สถานศึกษาขนาดเล็กน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณ 
มากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่งผลตอ้งสอดคลอ้งกบัทศันะของ เพ็ญนภา ธีรทอง
ดี ท่ีท  าการวิจยัเร่ือง การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจดัการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบริหาร
จดัการของสถานศึกษา และประเภทของสถานศึกษา พบวา่มีความแตกต่างกนั โดยรวมและรายดา้น 
และของ ตรีศูล พงษ์พันธ์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
ผลการวจิยัพบวา่ จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่แตกต่างกนั  
 5.2.2 ระดับการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านความมีเหตุผล และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
ของกลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา 
 5.2.2.1 ระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นความมีเหตุผล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็น
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เช่นน้ีเพราะว่าในผูบ้ริหารมีการใช้หลกัความมีเหตุผลบริหารท าให้โรงเรียนไดรั้บการยอมรับจาก
ผูป้กครองชุมชนสังคม ตดัสินใจส่งบุตรหลาน มาให้โรงเรียนจดัการศึกษา ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะวา่ ผูบ้ริหารนอ้มน า หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว โดยใช้ คุณลกัษณะความมีเหตุผลบริหารงบประมาณโดยวางแผน  ก าหนดนโยบาย 
โครงการใช้งบประมาณ พฒันาโรงเรียนท่ีชดัเจน มีคณะกรรมการก ากบัติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ ตรวจสอบไดแ้ละมีผลงาน ปรากฏเป็นท่ียอมรับผูป้กครองชุมชนสังคม 
ตดัสินใจส่งบุตรหลาน มาให้โรงเรียนจดัการศึกษา สอดคลอ้งกบัทศันะของ ขนิษฐา เผ่าม่วง ไดท้  า
การวจิยัเร่ือง การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ผลการวิจยัผลวา่ การบริหารงานตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยองเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ด้านประสบการณ์โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก และของ ตรีศูล พงษ์
พันธ์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบั
การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตราหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 5.2.2.2 การเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา จากผลการวิจยั พบว่า มีระดบัการปฏิบติัแตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารมีระดบัความเห็น
มากกว่าครูผูส้อน นั้น อาจเน่ืองมาจาก การบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบ้ริหารตอ้งตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุ
มีผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท า
นั้นๆอยา่งรอบคอบ การหาเหตุผลไดต้อ้งมีการหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงนั้นๆ ให้มากพอ แลว้น า
ขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สอดคลอ้งกบัทศันะของ ปรียานุช พิบูลสราวุธ กล่าวถึง 
ความมีเหตุผลวา่เป็นลกัษณะของความไม่ประมาท รอบรู้และมีสติ รู้สาเหตุ รู้ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รู้
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในดา้นต่างๆรู้จกัการใช้จ่ายอยา่งมีเหตุผล มีความจ าเป็น ไม่ใชส่ิ้งของเกิน
ฐานะ ตลอดจนใชข้องอยา่งคุม้ค่าประหยดั และของ พิชัย อาจสังข์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง แนวทางการ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า สภาพการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัของโรงเรียนในสังกดั
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน จ าแนกตาม
สถานภาพ ระหวา่งผูบ้ริหารกบัครูผูส้อนโดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกนั  
 5.2.2.3 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานสถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ มีระดบั
การปฏิบติัแตกต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการปฏิบติัมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลาง
และใหญ่ อาจเน่ืองมาจาก ขนาดสถานศึกษาขนาดเล็กมีขอ้จ ากดัดา้นต่างๆ เช่นดา้นบุคลากร ดา้น
งบประมาณ ดา้นอาคารสถานท่ี ส่งผลท าให้ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีการใชห้ลกัเหตุผล การน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความมีเหตุผล 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษา มีการใช้เหตุผลในการตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียง
นั้นจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อยา่งรอบคอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะ ขนิษฐา เผ่าม่วง ไดท้  าการวิจยั
เร่ือง การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ผลการวจิยัผลวา่ การบริหารงานตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1
จ าแนก ขนาดของสถานศึกษาพบวา่ รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และของ พิชยั อาจสังข ์ไดท้  าการวิจยั
เร่ือง แนวทางการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 สภาพการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัของโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา โดยรวมมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั  
 5.2.3 ระดับการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านภูมิคุ้มกัน และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา 
 5.2.3.1 ระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านภูมิคุม้กนั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีเป็น
เช่นน้ี เพราะวา่ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการบริหารหลกัความมีภูมิคุม้กนั มุ่งมัน่อบรม พฒันาครูให้
ทนัต่อเหตุการณ์ การเปล่ียนแปลงและการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนัท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด ตาม
นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ ครูสามารถจดัการเรียนการสอนไดต้รงตามความตอ้งการผูเ้รียน
และทอ้งถ่ิน สอดคล้องกบัทศันะ ปรีชา ศรีลับขวา ท าการวิจยัเร่ือง สภาพการใช้หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอบ้านฝาง ส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาข่อนแกน เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอบา้นฝาง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีสภาพการด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก ทุก
ดา้น และของ พรชัย อ ามุกคะ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีศึกษาสกลนคร เขต2 ผลการวิจยัพบว่า 
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีศึกษาสกลนคร เขต2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริการ ครูผูส้อน และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 5.2.3.2 การเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา จากผลการวิจยั พบว่า มีระดบัการปฏิบติัแตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารมีระดบัความเห็น
มากกว่าครูผูส้อน นั้น อาจเน่ืองมาจาก การบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในเร่ือง30 ดา้นภูมิคุม้กนั ผูบ้ริหาร ตอ้งมีการวางแผน ตอ้งมีการ
เตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ โดยบุคคลต้องเป็นผูใ้ฝ่รู้เหตุการณ์รอบตวัและเหตุการณ์ใน
สภาพแวดล้อมท่ีตนตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งอยู่ด้วยอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถตามทนัต่อความ
เปล่ียนแปลงท่ี สอดคล้องกบัทศันะของ ถวัลย์ มาศจรัส กล่าวว่า หลกัของการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
ทั้งใกลแ้ละไกล และของ เสาวลักษณ์ มาพร ให้ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวา่ เป็น
แนวทางการปฏิบัติและการด าเนินชีวิตอันถึงประสงค์ของผู ้เรียน  โดยปฏิบัติตนให้มีความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนัท่ีในตวั มีความรอบรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัตนและด าเนินชีวิต
อยา่งมีคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2.3.2.3 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ มีระดบัการ
ปฏิบติัแตกต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการปฏิบติัมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและ
ใหญ่ อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดท่ี แตกต่างกนั จะ
ไดรั้บการส่งเสริมหรือการสนบัสนุนเก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นภูมิคุม้กนั 
ในดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยสถานศึกษาขนาดเล็กจะมีการมีการน าหลกัภูมิคุม้กนัมาใช้
ในสถานศึกษามากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ด้วยข้อจ ากัดต่างๆส่งผลท าให้
ครูผูส้อน มีความรัก ความสามคัคี รู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลง และพร้อมรับความเปล่ียนแปลงอยา่ง
สมเหตุสมผล สอดคล้องกับทศันะของ พิทักษ์ อ าพินธ์ุ ท าการวิจัยเร่ืองบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาชลบุรี เขต2 สรุปผลการวิจยัไวด้งัน้ี บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและ
รายดา้น มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบบทบาทผูบ้ริหารในการส่งเสริมหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และของ พิชัย อาจสังข์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง 
แนวทางการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
ต่อแนวทางการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
 5.2.4 ระดับการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านเง่ือนไขคุณธรรม และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มและขนาดสถานศึกษา  

5.2.4.1  ระดับการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นเง่ือนไขคุณธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ี
เป็นเช่นน้ีเพราะวา่ ผูบ้ริหารใชเ้ง่ือนไขคุณธรรม ในการชมเชย มอบขวญัก าลงัใจ ความดีความชอบ
ให้กบัครูท่ีมีการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ท างาน ดว้ยความโปร่งใส การท างานมีการแต่งตั้ง
คณะท างาน เปิดเผยตรวจสอบได ้สอดคลอ้งกบัทศันะของ พรสกุล เขตจ านันท์ ท าการวิจยัเร่ืองการ
บริหารจดัการสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 4 จากผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารจดัการ
สถานศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน โดยรวมแล้ว
สถานศึกษามีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และของ ระพีพรรณ คณาฤทธ์ิ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การ
บริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัของการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบวา่ ทั้งภาพรวมรายดา้น และรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก 

5.2.4.2 การเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา จากผลการวิจยั พบว่า มีระดบัการปฏิบติัแตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารมีระดบัความเห็น
มากกว่าครูผูส้อน นั้น อาจเน่ืองมาจาก การบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในเร่ืองคุณธรรม จะเป็นบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะการ
ประพฤติโดยยึดหลกัธรรม การเสริมสร้างความตระหนกัในคุณธรรมประกอบด้วยความซ่ือสัตย์
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และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต รวมทั้งตอ้งยึดหลกัคุณธรรมท่ีมา
จากค าสอนทางศาสนาเพื่อเป็นหลกัในการบริหารสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัทศันะของ ขนิษฐา เผ่า
ม่วง ไดอ้ธิบายไวว้า่ การบริหารงานท่ีตั้งอยู่บนคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึง การประพฤติโดย
หลกัธรรมและกระท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรมโดยเป็นการลงมือปฏิบติัจริงไม่ใช่สักแต่
ว่ารู้หรือนึกคิดเฉยๆ ซ่ึงการปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสมโดยอาศยัความรอบรู้ 
ความรอบคอบและการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการด าเนินการทุกขั้นตอนด้วย ขณะเดียวกนัก็
ปฏิบติัในส่ิงท่ีสุจริตโปร่งใสมีศีลธรรมอนัดีงามในการท างานควบคู่ไปดว้ย และของ พรชัย อ ามุก
คะ ได้ท  าการวิจยัเร่ือง ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีศึกษาสกลนคร เขต2 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีศึกษาสกลนคร 
เขต2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริการ ครูผูส้อน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี
มีสถานภาพแตกต่างกนัโดยรวมแตกต่างกนั 

5.2.4.3 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ มีระดบัการ
ปฏิบติัไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดท่ี
แตกต่างกนั ไม่ไดรั้บการส่งเสริมหรือการสนบัสนุนเก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในเร่ืองคุณธรรม ในดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไป สอดคลอ้งกบัทศันะของสอดคลอ้งกบัทศันะ
ของ ประดินันท์ อุปรมัย กล่าวไวว้่า การจะรู้สาเหตุของส่ิงท่ีจะหาเหตุผลไดต้อ้งมีการหาขอ้มูล ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงนั้นๆ ให้มากพอ แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และสังเคราะห์อยา่งมีวิสัยทศัน์ 
คือ จ าแนกแยกแยะเพื่อหาเหตุ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้มองภาพรวมวา่จะเกิดผลกระทบต่อไปกบั
ใคร หรือสถานการณ์ใดในอนาคตอยา่งไรบา้ง  
 5.2.5 ระดับการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านเง่ือนไขความรู้ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ
ของกลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา 
 5.2.5.1 ระดบัการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นเง่ือนไขความรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็น
เช่นน้ีเพราะว่าในผูบ้ริหารได้ให้ความส าคัญในการวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน โดย
มุ่งเน้นให้ครูผู ้สอนต้องพัฒนาตนเองในการท าวิจัย เพื่อน าไปใช้กับผู ้เ รียน สอดคล้องกับ 
กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนด ขอบข่ายและภารกิจงานวิชาการในเร่ืองการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา และของ อร่าม นุชพทิักษ์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบติัของสถานศึกษาในอ าเภอโนนสุวรรณ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 
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ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัของสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารโดยภาพมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 5.2.5.2 การเปรียบเทียบระดบัการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา จากผลการวิจยั พบว่า มีระดบัการปฏิบติัแตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารมีระดบัความเห็น
มากกว่าครูผูส้อน นั้น อาจเน่ืองมาจาก การบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เง่ือนไขความรู้จะน าไปสู่การตดัสินใจในการประกอบกิจกรรมเศรษฐกิจท่ี
อยู่ในระดบัพอเพียง ต้องอาศยัความรอบรู้ คือมีความรู้ในหลกัวิชาการต่างๆอย่างรอบด้าน เพื่อ
ประโยชน์ในการน าไปใชใ้นโอกาสต่างๆ นอกจากนั้นจะตอ้งมีความรอบคอบคือ ความสามารถท่ี
จะน าความรู้ตามหลกัวิชาการต่างๆ มาเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั ประกอบการวางแผน ก่อนท่ีจะน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบติั และจะตอ้งมีความระมดัระวงั คือ ความมีสติในการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบติั เน่ืองจากสถานการณ์เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดคลอ้งกบั ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบายไวว้า่ เง่ือนไขความรอบรู้ (Set of knowledge) ซ่ึงจะ
น าไปสู่การตดัสินใจในการประกอบกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีอยูใ่นระดบัพอเพียง ตอ้งอาศยัความรอบรู้ 
คือมีความรู้ในหลักวิชาการต่างๆอย่างรอบด้าน เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ในโอกาสต่างๆ 
นอกจากนั้นจะตอ้งมีความรอบคอบคือ ความสามารถท่ีจะน าความรู้ตามหลกัวิชาการต่างๆ มา
เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั ประกอบการวางแผน ก่อนท่ีจะน าไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติั และจะตอ้งมี
ความระมดัระวงั คือ ความมีสติในการน าแผนไปสู่การปฏิบติั เน่ืองจากสถานการณ์เปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การน าความรู้และความรอบคอบไปใช้จะต้องอาศยัความระมัดระวงั ให้รู้เท่าทัน
เหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย และทศันะของ มงคล อินทรโชติ ท าการวิจยัเร่ือง การบริหาร
โรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการวิจยั พบวา่การบริหารโรงเรียนโดยใช้
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามคุณลกัษณะ ความ พอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุม้กนั 
และ เง่ือนไขคุณธรรม เง่ือนไขความรู้ จ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่มีความคิดเห็นแตกต่างกนั  
 5.2.5.3 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยัพบว่า มีระดบัการ
ปฏิบติัแตกต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการปฏิบติัมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและ
ใหญ่ดา้นเง่ือนไขความรู้ อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดท่ี
แตกต่างกนั จะไดรั้บการส่งเสริมหรือการสนบัสนุนเก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในเร่ืองความรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป สอดคลอ้งกบัทศันะของ ขนิษฐา เผ่าม่วง ไดท้  าการวิจยัเร่ือง 
การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ผลการวจิยัผลวา่ การบริหารงานตามแนวคิด
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เศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1
จ าแนก ขนาดของสถานศึกษาพบวา่ รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และแตกต่างกนั และของ ระพีพรรณ 
คณาฤทธ์ิ ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหาร
สถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ ขนาดของโรงเรียนต่างกนั
มีการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกแตกต่างกนัและเม่ือเปรียบเทียบการ
บริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามขนาดของโรงเรียน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการ คือ 1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย      
2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้และ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยั คร้ังต่อไป 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจยั ผูบ้ริหารและครูผูส้อน มีการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ พิจารณารายดา้นจาก
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดในแต่ละดา้น 
 5.3.1.1 ดา้นความพอประมาณ พบวา่ การบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ ใช้
หลกัความพอประมาณในการบริหารงานบุคลากรท่ีมีอยู่สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นคือผูบ้ริหารควรมีการจดัการเรียนการสอน ของครูท่ีเหมาะสม มีชัว่โมงสอนท่ี
เพียงพอ จัดตามความรู้ความสามารถของบุคลากร และส่งเสริมอบรมให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพื่อจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.3.1.2 ดา้นความมีเหตุผล พบวา่ การบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยสุดคือ ใช้
หลกัความมีเหตุผลบริหารงานบุคคลสามารถท าให้บุคลากรมีความสุข ส่งผลให้พฒันาผูเ้รียน ได้
เตม็ศกัยภาพทั้งความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงันั้นคือ ผูบ้ริหารควรใชห้ลกัความมี
เหตุผล ในการดูแลเอาใจใส่บุคลากร ใหค้วามส าคญักบัการท างานในองคก์ร  
 5.3.1.3 ด้านภูมิคุ้มกัน พบว่า การบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ ใช้
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หลักภูมิคุ้มกันท่ีดีบริหารอบรมพฒันาการด าเนินงานธุรการให้ครูอย่างถูกต้องกับความรู้และ
ความสามารถดงันั้นคือ ผูบ้ริหารควรมีการจดัอบรมเก่ียวกบังานธุรการเพื่อให้มีความเขา้ใจเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 5.3.1.4 ดา้นเง่ือนไขคุณธรรม พบวา่ การบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุดคือใช้
เง่ือนไข คุณธรรมบริหารการรับรู้และก าหนดเกณฑ์ในการให้ความดีความชอบดว้ยความยุติกรรม
เป็นท่ีพอใจของครูดังนั้ นคือ ผู ้บริหารควรมีการจัดประชุมท าเกณฑ์ในการพิจารณาความดี
ความชอบร่วมกนั เพื่อใหเ้ป็นไปดว้ยความบริสุทธ์ิยติุธรรม 
 5.3.1.5 ดา้นเง่ือนไขความรู้ พบวา่ การบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยสุดคือใช้
เง่ือนไข ความรู้บริหารวนิยัและการรักษาวนิยัของบุคลากรท่ีดีดงันั้นคือ ผูบ้ริหารควรมีการจดัอบรม
บุคลากรทั้งหมดเพื่อใหมี้ความเขา้ใจเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 5.3.1.6 ด้านความพอประมาณ มีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ คือ ควรใช้หลักความ
พอประมาณในการเสนอของงบประมาณในแต่ละปีใหเ้พียงพอกบัการใชจ่้าย 
 5.3.1.7 ดา้นความมีเหตุผล มีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด คือ ควรให้หลกั
ความมีเหตุผลในการบริหารงานบุคคลท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 
โดยเฉพาะการจดัสรรก าลงัคนใหเ้หมาะสมกบังาน  
 5.3.1.8 ด้านภูมิคุ้มกัน มีข้อเสนอแนะท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด คือ ควรมีการ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บการอบรมในดา้นต่าง ๆท่ีเหมาะสม 
 5.3.1.9 ด้านเง่ือนไขคุณธรรม มีขอ้เสนอแนะท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด คือ ควร
สนบัสนุนในเร่ืองงบประมาณอยา่งเพียงพอในการใหค้วามรู้กบับุคลากรเพื่อจะไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บ
มาพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
 5.3.1.10 ดา้นเง่ือนไขความรู้ มีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากแบบสอบถามปลายเปิด คือ ควรใช้
เง่ือนไขคุณธรรมในการบริหารการใหค้วามดีความชอบ หรือผลตอบแทน ในรูปแบบอ่ืนๆ 
 5.3.1.11 ดา้นสถานภาพ ของผูบ้ริหารและครูผูส้อน พบว่าผูบ้ริหาร และครูผูส้อนสามารถ
น าหลกัการบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา ไปประยุกต์ใน
ชีวติประจ าวนั  
 5.3.1.12 ด้านขนาดสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
สามารถน าหลกัการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ไปประยุกตใ์ช้
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ในสถานศึกษาของตนเอง ในการบริหารงานดา้นต่างๆ เช่น ด้านบุคลากร ดา้นงบประมาณ ด้าน
วชิาการ และดา้นบริหารทัว่ไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 จากขอ้คน้พบจากงานการวิจยั เร่ือง การบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้
ดงัน้ี 
 5.3.2.1 ผูบ้ริหาร สามารถน าหลกัการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ไปประยุกตใ์ช ้ให้เขา้กบับริบทของ
สถานศึกษาของตนเอง และสามารถน าไปใช้ในการพฒันาสถานศึกษาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น 
ดา้นบุคลากร งบประมาณ สภาพแวดลอ้มอย่างคุม้ค่า เป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งท่ีมีข้อจ ากัดในแต่ละด้าน ว่าจะมีหลักในการบริหารอย่างไรเพื่อน าพาสถานศึกษาไปสู่
เป้าหมายท่ีก าหนด  
 5.3.2.2 ครูผูส้อน จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ท าตัวเป็น
แบบอยา่งท่ีดี รวมทั้งฝึกเด็กใหมี้ส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหา โดยการวเิคราะห์ตอ้งด าเนินไปบน
พื้นฐานของความรู้และคุณธรรม ปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดข้ึนกบัตวันกัเรียน
โดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถน าหลกัการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัท าหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนทุกระดบั เพื่อใหค้รูผูส้อน มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการสู้การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุกช่วงชั้น รวมถึง
การเรียนการสอนในระดบัต่างๆ เช่น อาชีวศึกษา การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นตน้ เพื่อปลูกฝัง ปลูก
จิตส านึก ให้ผู ้เ รียนได้น้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าว ันเพื่อ พัฒนาตนเอง ให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
 5.3.2.3 สถานศึกษา สามารถน าหลกัการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใชใ้นการก าหนดนโยบายและแนวทางในการจดัสถานศึกษา โดยการ
สอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียง ในหลกัสูตรและสาระเรียนรู้ในห้อง และประยุกตห์ลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และมีการบริหารโดยใชห้ลกัการบริหารจดัการ และ
ประสานกับทุกภาคส่วนในการใช้ท รัพยากรการบริหารทั้ งด้านบุคลากร งบประมาณ 
สภาพแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าเป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และ
สามารถพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ได ้
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 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 5.3.3.1 ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกับแบบอย่างท่ีดีของความส าเร็จในการบริหาร 
โรงเรียนโดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  
 5.3.3.2 ควรมีการวิจยัเร่ืองปัญหาและขอบเขตการให้ชุมชนมีส่วนร่วมพฒันาการบริหาร 
โรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  
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ภฏัเพชรบูรณ์, 2542. 

ธีระศกัด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ. เคร่ืองมือวิจัยทางการศึกษา : การสร้างและพัฒนา . นครปฐม : 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549. 

นิพนธ์ กินาวงศ.์ หลกัการบริหารการศึกษา. พิษณุโลก : ตระกลูไทย, 2543. 
บุญชม ศรีสะอาด. การวจัิยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2545. 
                 .หลกัการวจัิยเบือ้งต้น. กรุงเทพมหานคร : ชมรมเด็, 2553. 
ปราชญา กลา้ผจญั. หลกัและทฤษฎกีารบริหารการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวิทยาลยั

รามค าแหง, 2542. 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ , และวิบูลย์ โตวณะบุตร. หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา .

กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง, 2542. 
วโิรจน ์สารรัตนะ.การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ทิพยว์สุิทธิ, 2551 
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ถวลัย ์มาศจรัส. การจัดการเรียนรู้ ตามปรัชญาพระราชทาน เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร: 
ธารอกัษร, 2546. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. พฤติกรรมองค์กร. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2540. 
สมศกัด์ิ คงเท่ียง. หลกัและทฤษฎีการบริหาร.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง, 

2545. 
สรชยั พิศาลบุตร. เรียนรู้สถิติและการวจัิยด้วยกรณศึีกษา. กรุงเทพมหานคร : จูนพบัลิชซ่ิง, 2548.  
อจัฉรา สังขสุ์วรรณ. การบริหารงานบุคคล . กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพส์ถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ, 2540. 
 

2) บทความวารสาร 
จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา.  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.วารสารเศรษฐกิจและสังคม.             

(อดัส าเนา), 2548. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 42 (6),44 สัมภาษณ์พิเศษ. วารสาร

เศรษฐกิจพอเพียง, 42(6), 41-47. (อดัส าเนา), 2548. 
 

3) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
ขนิษฐา เผ่าม่วง. “การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม

โรงเรียนศรีเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1”.           
งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2554. 

ประดินนัท ์อุปรมยั. “พระราชด าริของโรงเรียนแกนน า โครงการเกษตรพอเพียง ในสังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น”. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวยิาลยัขอนแก่น, 2551. 

เจริญ อภิไชย. “บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการส่งเสริมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอแม่ฟ้าหลวงและอ าเภอแม่สาย. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงราย เขต 3”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2551. 

ธนธรรม มีทอง. “การบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียน
บ้ า น ร่ อ ง แ ซ ง ” .  วิ ท ย า นิ พน ธ์ ศึ ก ษ า ศ า ส ต รมห าบั ณฑิ ต .  บัณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2552. 
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ปรีชา ศรีลับขวา. “สภาพการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการศึกษาของ

โรงเรียนในอ าเภอบ้านฝาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1”. 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย, 2551. 

พรสกุล เขตจ านันท์. “การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 4”. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2551. 

พิทกัษ์ อ าพินธ์ุ . “บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”.งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2553. 

เพ็ญนภา ธีรทองดี. “การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจดัการของ 
สถานศึกษา สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั :  มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง, 2552. 

มงคล อินทรโชติ. “การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านึกงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3”.
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี, 2552. 

รัชดา ทองสุข. “การรับรู้การบริหารจดัการสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านึกงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 
2 ”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา, 2552. 

รุ่งทิวา สันติผลธรรม, “การน าเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองนครสวรรคจ์งัหวดันครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต . บณัฑิตวทิยาลยั :  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ 2552 . 

สัญญา จารุจินดา. “แนวทางการบริหารจดัการในการนอ้มน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั
ในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2552. 

เสาวลักษณ์ มาพร. “ความพร้อมในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษาใน
สถานศึกษา. สังกัดส านึกงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1”. วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2551. 
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4) เวบ็ไซต์ 
ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ.(2550). แนวทางการน าแนว 

ป รั ชญา ขอ ง เ ศ รษฐ กิ จ พอ เ พี ย ง ไ ป จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ นส ถ า น ศึ กษ า . สื บ ค้น ท่ี 
:http://www.bps2.moe.go.th/bpsgs/new.php?rowstart. วนัท่ีสืบคน้ 20 มกราคม 2556. 

 

5) วารสารอืน่ทีไ่ม่ได้ตีพมิพ์ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั จงัหวดัชัยภูมิ คร้ังท่ี 

12/2553 ประจ าเดือน ธนัวาคม 2553. 
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  การบริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกดั 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ 
ค าช้ีแจง 
 1)  แบบสอบถามชุดน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารโดยใชห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  เพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาการบริหาร โดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  ของผูบ้ริหาร 5 ดา้น คือ ดา้นความพอประมาณ 
ดา้นความพอมีเหตุผล ดา้นภูมิคุม้กนั ดา้นคุณธรรม และดา้นความรู้ 
 2) แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
  ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2 สอบถามเก่ียวกบัสภาพการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ   
  ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาการ
บริหาร โดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ   
 3. กรุณาตอบแบบสอบถามทุกตอนและทุกขอ้ตามความคิดเห็นของท่านเพื่อความ
สมบูรณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 4. ขอ้มูลจากแบบสอบถามน้ีใชเ้พื่อเป็นประโยชน์การวจิยัเท่านั้น และจะไม่ส่งผลกระทบ
ใดๆ ต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและสภาพทางราชการหรือหน่วยงานของผูต้อบ
แบบสอบถามแต่ประการใด 
 5. ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา 
ณ โอกาสน้ี 
 

นางอรุณศรี  ประยรูพนัธ์ 
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน  จงัหวดัขอนแก่น 
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ตอนที ่1 แบบทดสอบขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน [   ]   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพความเป็นจริงของ
ท่านในปัจจุบนั 
.............................................................................................................................................................
.... 
 
1. สถานภาพ 
 [   ]   ผูบ้ริหาร 
 [   ]   ครูผูส้อน 
2. ขนาดของสถานศึกษา 
 [   ]   สถานศึกษาขนาดเล็ก (มีจ านวนนกัเรียน 1-499 คน) 
 [   ]   สถานศึกษาขนาดกลาง (มีจ านวนนกัเรียน 500 -1499 คน) 
 [   ]   สถานศึกษาขนาดใหญ่ (มีจ  านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1,500 คนข้ึนไป) 
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ตอนที ่2  แบบสอบถามระดบัสภาพการบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา   
      ขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ   
ค าช้ีแจง  โปรดอ่านขอ้ค าถามแลว้กรุณาใหค้วามคิดเห็นเพื่อพิจารณาเก่ียวกบัสภาพการบริหาร โดย 
 ใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วน 
                 จงัหวดัชยัภูมิ วา่ปฏิบติัไดม้ากนอ้ยเพียงใด โดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง 
 ระดบัความคิดเห็น ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยพิจารณาตามเกณฑด์งัน้ี 
   5   หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
   3 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ตวัอยา่งการตอบแบบสอบถาม 

ขอ้ท่ี 
การบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
01 ดา้นความพอประมาณ 

ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหารงานบุคลากรท่ีมี
อยูส่ามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

    

 
ค าอธิบาย  จากตวัอยา่งจะเห็นวา่เคร่ืองหมาย ในช่องหมายเลข 5 หมายความวา่ผูบ้ริหารสถาน
ศึกกาไดใ้หห้ลกัความพอประมาณในการบริหารบุคลากรท่ีอยูส่ามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ขอ้ท่ี การบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
ด้านความพอประมาณ      
1 
 

ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหารงานบุคลากรท่ีมีอยู่
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

2 ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหารงบประมาณวชิาการ
พอเพียงกบัการพฒันาหลกัสูตร 

     

3 ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหารวสัดุครุภณัฑท่ี์ไดรั้บ
จดัสรรในงานวชิาการอยา่งพอเพียง 

     

4 ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหารการจดักิจกรรมต่างๆ
ของสถานศึกษาไดดี้โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนกบั
ผูป้กครอง 

     

5 ใชห้ลกัความพอประมาณในการเสนอของบประมาณในแต่ละปี
ไดพ้อเพียงกบัการใชจ่้าย 

     

6 ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหารจดัหางบประมาณ
สนบัสนุนนกัเรียนในแต่ละปีการศึกษาไดพ้อเพียง 

     

7 ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหารการเงินอยา่งจ ากดัให้
พอเพียงกบัการรองรับโครงการต่างๆของสถานศึกษา 

     

8 ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหารจ านวนบุคลากรและ
ต าแหน่งท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

     

9 ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหาร ครูหรือบุคลากรในการ
ลงโทษอยา่งเหมาะสมเม่ือมีการท างานผดิพลาด 

     

10 ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหาร วางแผนล่วงหนา้เม่ือมี
ครูออกจากราชการ มีการเฉล่ียงานตามหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมโดย
ไม่เป็นผลเสียต่องาน 

     

11 ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหารบุคลากรท่ีมีอยูใ่ห้
สามารถจดัการดา้นธุรการไดดี้ 

     

12 ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหารวสัดุครุภณัฑท์ัว่ไปท่ี
ไดรั้บจดัสรรไดอ้ยา่งพอเพียง 
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ขอ้
ท่ี 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
ด้านความมีเหตุผล 
1 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารวชิการอยา่งมีประสิทธิภาพท าให้

สามารถพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ศกัยภาพทั้งดา้นความรู้ทกัษะและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

     

2 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารวชิาการท าใหค้รูสามารถพฒันา
สมรรถนะของตนเองอยา่งเต็มท่ีก่อใหเ้กิดผลดีต่อการเรียนการ
สอนทีใชพ้ฒันาสมรรถนะของตนเองได ้

     

3 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหาร เสนอของบประมาณไดอ้ยา่ง
พอเพียงมีผลท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพ 

     

4 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหาร  การจดัสรรงบประมาณให้
โครงการต่างๆ อยา่งมีเหตุผลรอบคอบและพอเพียง 

     

5 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหาร งบประมาณโดยค านึงถึงความ
เป็นไปท่ีจะเกิดในอนาคตอนัใกลแ้ละไกลในการพฒันา
สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับจากผูป้กครอง ชุมชน สังคม 

     

6 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารงานบุคคลสามารถท าใหบุ้คลากรมี
ความสุขส่งผลใหเ้กิดการพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ศกัยภาพทั้งดา้น
ความรู้  ทกัษะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

     

7 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารงานบุคคลมีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี  การอบรมและการพฒันาอยู่
เสมอ 

     

8 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารการมอบหมายใหค้รูปฏิบติัอยา่ง
พอเพียงบนพื้นฐานความสามารถและความเหมาะสมกบังานท่ี
ไดรั้บ 

     

9 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารงานธุรการเตม็ความสามารถมี
ความคล่องตวัก่อใหผ้ลดีต่อการพฒันาการเรียนการสอน 

     

10 ใชห้ลกัความเหตุผลบริหารทัว่ไปมีผลท าใหค้รูไดใ้ช้
ความสามารถของตนเองอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงงานท่ีจะ
ไดรั้บในอนาคต 

     



 111 

ขอ้
ท่ี 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
11 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารทัว่ไปท าใหง้านเป็นไปอยา่งมี

เหตุผล  รวมเร็ว  และประหยดัเวลาเป็นท่ียอมรับของครู
นกัเรียนและผูป้กครอง 

     

ด้านภูมิคุ้มกนั 
1 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารวางแผนพฒันาคุณภาพของครู

และบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
     

2 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหาร การอบรมครูให้จดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

     

3 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารวางแผนยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาครูและนกัเรียนท่ีชดัเจน 

     

4 ใชห้ลกัคุม้กนัในการเลือกใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยัและ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

5 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารการแนะแนวการศึกษาเนน้ให้
ผูเ้รียนรู้จกัตนเองและก าหนดเป้าหมายของการศึกษาได้
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของตนเอง 

     

6 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารอบรมพฒันาคุณภาพของครู
และบุคลากรในการใชง้บประมาณในแต่ละปีการศึกษา
เป็นอยา่งดี 

     

7 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารการพฒันาตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลงานผลการใชเ้งินการ
ด าเนินงานทุกโครงการของสถานศึกษา 

     

8 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารวางแผนส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์และการใชเ้งินตามโครงการต่างๆ 

     

9 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหาร การอบรมพฒันางานใน
หนา้ท่ีรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

     

10 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารวางแผนขวญัและก าลงัใจของ
ครูทุกปีการศึกษา 
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ขอ้ท่ี 
การบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
11 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารการอบรมพฒันาคุณภาพการ

ท างานของครูและบุคลากรบริหารทัว่ไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

     

12 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารการอบรมพฒันาการ
ด าเนินงานธุรการใหค้รูอยา่งถูกตอ้งกบัความรู้และ
ความสามารถ 

     

13 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารการวางแผนยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศท่ีชดัเจน 

     

14 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารการแผนจดัระบบบริหารและ
การพฒันาโรงเรียนอยา่งชดัเจน 

     

15 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหาร การประชาสัมพนัธ์โรงเรียน
ตลอดเวลา 

     

ด้านเง่ือนไขคุณธรรม 
1 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหาร การใหค้วามดีความชอบหรือ

ผลตอบแทน ในรูปแบบอ่ืนๆ แก่ผูร่้วมงาน 
     

2 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และยกยอ่งครูท่ีมีความ
เสียสละเวลาและก าลงักายต่อท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

     

3 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และเชิดชูเกียรติครูท่ีมี
ความอดทนต่อค าติชมและขอ้เสนอแนะต่อหนา้ท่ีประจ า
และหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

     

4 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และชมเชยยกยอ่งครูท่ี
มี ความขยนั หมัน่เพียรต่อการพฒันาตวัเองตลอดเวลา 

     

5 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารใหค้รูมีความเสียสละเวลาและ
ก าลงักายท างานโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

     

6 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และยกยอ่งชมเชยครูท่ี
มีความอดทนต่อการใชง้บประมาณอยา่งประหยดั 
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ขอ้ท่ี 
การบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
7 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และยกยอ่งชมเชยครูท่ี

ขยนัหมัน่เพียรต่อการจดัการเรียนการสอน 
     

8 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และใหค้วามดี
ความชอบแก่ผูร่้วมงานโดยใชม้าตรฐานเดียวกนัทั้ง
สถานศึกษาอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้

     

9 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และชมเชยครูท่ีมีความ
รับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดี 

     

10 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และก าหนดเกณฑใ์น
การใหค้วามดีความชอบดว้ยความยติุธรรมเป็นท่ีพอใจ
ของครู 

     

ด้านเง่ือนไขด้านความรู้ 
1 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหส้ามารถพฒันา

กระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     

2 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหส้ามารถวจิยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

     

3 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหส้ามารถพฒันาแหล่งการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

     

4 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหส้ามารถแนะแนวการศึกษา
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

     

5 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหส้ามารถพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

     

6 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหมี้ความรู้ทกัษะเร่ืองการ
ประสานงานร่วมมือในการพฒันาวชิาการ 

     

7 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหมี้ความรู้ความสามารถ
จดัท าและเสนอของบประมาณไดอ้ยา่งพอเพียง 

     

8 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหมี้ความรู้ความสามารถ
จดัสรรงบประมาณอยา่งเหมาะสมดี 
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ขอ้ท่ี 
การบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 
9 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหมี้ความรู้ความสามารถ

ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาไดอ้ยา่ง
พอเพียง 

     

10 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหค้รูมีความรู้ความสามารถ
บริหารการเงินถูกตอ้งตามระเบียบราชการ 

     

11 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหาร การบริหารวนิยัและการรักษา
วนิยัของบุคลากรไดดี้ 

     

12 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหาร การออกจากราชการการลงโทษ
และตอบแทนไดดี้ 
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ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาการบริหาร โดยใช ้
              หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วน 
              จงัหวดัชยัภูมิ   
1. ดา้นความพอประมาณ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
2. ดา้นความมีเหตุผล 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
3. ดา้นภูมิคุม้กนั 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
4. ดา้นเง่ือนไขคุณธรรม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
5. ดา้นเง่ือนไขความรู้ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 
           ขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูง 
        ในการใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1. นายปัญญา  เพยีพมิเพิ่ม 
 วฒิุการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิยาคม 
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
 
2. นายศุภชัย  บุราณ 

วฒิุการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิยาคม 
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
 
3. นายฉลาด   อาจสนาม 

วฒิุการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโนนเขวา 
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืวจิัย 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว223 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   26  เมษายน  2556 

เร่ือง       ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร   นายปัญญา  เพียพิมเพิ่ม    
  ดว้ย นางอรุณศรี  ประยูรพนัธ์ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษา
ศาสตร-มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205105 ก าลังท า สารนิพนธ์เร่ือง “การ
บริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชัยภูมิ” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว223 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   26  เมษายน  2556 

เร่ือง     ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร   นายศุภชยั  บุราณ    
  ดว้ย นางอรุณศรี  ประยูรพนัธ์ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษา
ศาสตร-มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205105 ก าลังท า สารนิพนธ์เร่ือง “การ
บริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชัยภูมิ” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว223 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   26  เมษายน  2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร    นายฉลาด  อาจสนาม   
  ดว้ย นางอรุณศรี  ประยูรพนัธ์ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษา
ศาสตร-มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205105 ก าลังท า สารนิพนธ์เร่ือง “การ
บริหารโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชัยภูมิ” ในการน้ี จ  าเป็นต้องมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

((พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency : IOC) 

เร่ือง การบริหารโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

 
ช่ือนักศึกษา  นางอรุณศรี  ประยรูพนัธ์ 
 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
1. นายปัญญา  เพียพิมเพิ่ม 
 วฒิุการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิยาคม 
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
2. นายศุภชยั  บุราณ 

วฒิุการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิยาคม 
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
3. นายฉลาด   อาจสนาม 

วฒิุการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโนนเขวา 
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 
 
ค าช้ีแจง้ 

แบบประเมินดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม ท าข้ึนเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงและ 
ความเหมาะสมของเน้ือหาค าถาม โดยในแต่ละขอ้หากท่านผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเห็นวา่ ค าถามในขอ้ 
ใดท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามความคิดเห็นของท่าน กรุณาโปรดใหค้ะแนนดงัน้ี 

ใหค้ะแนน +1  หมายถึง  แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน 0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน -1  หมายถึง  แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency : IOC) 

 

ข้อ ขอ้ค าถาม 

การพิจารณาของ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
IOC 

 คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

 ด้านความพอประมาณ      
1 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารวชิการอยา่งมี

ประสิทธิภาพท าใหส้ามารถพฒันาผูเ้รียนได้
เตม็ศกัยภาพทั้งดา้นความรู้ทกัษะและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

+1 +1 +1 3 1.00 

2 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารวชิาการท าใหค้รู
สามารถพฒันาสมรรถนะของตนเองอยา่ง
เตม็ท่ีก่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนการสอนทีใช้
พฒันาสมรรถนะของตนเองได ้

+1 +1 +1 3 1.00 

3 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหาร เสนอขอ
งบประมาณไดอ้ยา่งพอเพียงมีผลท าใหก้าร
จดัการเรียนการสอนมีคุณภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 

4 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหาร  การจดัสรร
งบประมาณใหโ้ครงการต่างๆ อยา่งมีเหตุผล
รอบคอบและพอเพียง 

+1 +1 +1 3 1.00 

5 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหาร งบประมาณโดย
ค านึงถึงความเป็นไปท่ีจะเกิดในอนาคตอนั
ใกลแ้ละไกลในการพฒันาสถานศึกษาเป็นท่ี
ยอมรับจากผูป้กครอง ชุมชน สังคม 

+1 +1 +1 3 1.00 

6 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารงานบุคคล
สามารถท าใหบุ้คลากรมีความสุขส่งผลใหเ้กิด
การพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ศกัยภาพทั้งดา้น
ความรู้  ทกัษะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ข้อ ขอ้ค าถาม 

การพิจารณาของ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
IOC 

 คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

7 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารงานบุคคลมีผลต่อ
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติั
หนา้ท่ี  การอบรมและการพฒันาอยูเ่สมอ 

+1 +1 +1 3 1.00 

8 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารการมอบหมายให้
ครูปฏิบติัอยา่งพอเพียงบนพื้นฐาน
ความสามารถและความเหมาะสมกบังานท่ี
ไดรั้บ 

+1 +1 +1 3 1.00 

9 ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหาร ครู
หรือบุคลากรในการลงโทษอยา่งเหมาะสมเม่ือ
มีการท างานผดิพลาด 

+1 +1 +1 3 1.00 

10 ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหาร 
วางแผนล่วงหนา้เม่ือมีครูออกจากราชการ มี
การเฉล่ียงานตามหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมโดยไม่
เป็นผลเสียต่องาน 

+1 +1 +1 3 1.00 

11 ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหาร
บุคลากรท่ีมีอยูใ่หส้ามารถจดัการดา้นธุรการได้
ดี 

+1 +1 +1 3 1.00 

12 ใชห้ลกัความพอประมาณในการบริหารวสัดุ
ครุภณัฑท์ัว่ไปท่ีไดรั้บจดัสรรไดอ้ยา่งพอเพียง 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ข้อ ขอ้ค าถาม 

การพิจารณาของ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
IOC 

 คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

 ด้านความมีเหตุผล      
1 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารวชิการอยา่งมี

ประสิทธิภาพท าใหส้ามารถพฒันาผูเ้รียนได้
เตม็ศกัยภาพทั้งดา้นความรู้ทกัษะและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

+1 +1 +1 3 1.00 

2 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารวชิาการท าใหค้รู
สามารถพฒันาสมรรถนะของตนเองอยา่ง
เตม็ท่ีก่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนการสอนทีใช้
พฒันาสมรรถนะของตนเองได ้

+1 +1 +1 3 1.00 

3 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหาร เสนอขอ
งบประมาณไดอ้ยา่งพอเพียงมีผลท าใหก้าร
จดัการเรียนการสอนมีคุณภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 

4 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหาร  การจดัสรร
งบประมาณใหโ้ครงการต่างๆ อยา่งมีเหตุผล
รอบคอบและพอเพียง 

+1 +1 +1 3 1.00 

5 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหาร งบประมาณโดย
ค านึงถึงความเป็นไปท่ีจะเกิดในอนาคตอนั
ใกลแ้ละไกลในการพฒันาสถานศึกษาเป็นท่ี
ยอมรับจากผูป้กครอง ชุมชน สังคม 

+1 +1 +1 3 1.00 

6 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารงานบุคคล
สามารถท าใหบุ้คลากรมีความสุขส่งผลใหเ้กิด
การพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ศกัยภาพทั้งดา้น
ความรู้  ทกัษะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

+1 +1 +1 3 1.00 

7 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารงานบุคคลมีผล
ต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติั
หนา้ท่ี  การอบรมและการพฒันาอยูเ่สมอ 

0 +1 +1 2 0.67 
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ข้อ ขอ้ค าถาม 

การพิจารณาของ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
IOC 

 คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

8 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารการมอบหมาย
ใหค้รูปฏิบติัอยา่งพอเพียงบนพื้นฐาน
ความสามารถและความเหมาะสมกบังานท่ี
ไดรั้บ 

+1 +1 +1 3 1.00 

9 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารงานธุรการเตม็
ความสามารถมีความคล่องตวัก่อใหผ้ลดีต่อ
การพฒันาการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 3 1.00 

10 ใชห้ลกัความเหตุผลบริหารทัว่ไปมีผลท าให้
ครูไดใ้ชค้วามสามารถของตนเองอยา่ง
เหมาะสมโดยค านึงถึงงานท่ีจะไดรั้บใน
อนาคต 

+1 +1 +1 3 1.00 

11 ใชห้ลกัความมีเหตุผลบริหารทัว่ไปท าใหง้าน
เป็นไปอยา่งมีเหตุผล  รวมเร็ว  และ
ประหยดัเวลาเป็นท่ียอมรับของครูนกัเรียน
และผูป้กครอง 

+1 +1 0 2 0.67 
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ข้อ ขอ้ค าถาม 

การพิจารณาของ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
IOC 

 คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ด้านภูมิคุ้มกนั      
1 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารวางแผนพฒันา

คุณภาพของครูและบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
+1 +1 +1 3 1.00 

2 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหาร การอบรมครูให้
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

+1 +1 +1 3 1.00 

3 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารวางแผน
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาครูและนกัเรียนท่ี
ชดัเจน 

+1 +1 +1 3 1.00 

4 ใชห้ลกัคุม้กนัในการเลือกใชส่ื้อการสอนท่ี
ทนัสมยัและตอบสนองต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 3 1.00 

5 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารการแนะแนว
การศึกษาเนน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัตนเองและ
ก าหนดเป้าหมายของการศึกษาไดเ้หมาะสม
กบัความรู้ความสามารถของตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 

6 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารอบรมพฒันา
คุณภาพของครูและบุคลากรในการใช้
งบประมาณในแต่ละปีการศึกษาเป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 3 1.00 

7 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารการพฒันา
ตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงาน
ผลงานผลการใชเ้งินการด าเนินงานทุก
โครงการของสถานศึกษา 

+1 0 +1 2 0.67 

8 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารวางแผนส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์และการใชเ้งินตามโครงการ
ต่างๆ 

0 +1 +1 2 0.67 
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ข้อ ขอ้ค าถาม 

การพิจารณาของ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
IOC 

 คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

9 
 

ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหาร การอบรมพฒันา
งานในหนา้ท่ีรองรับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต 

0 +1 +1 2 0.67 

10 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารวางแผนขวญัและ
ก าลงัใจของครูทุกปีการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

11 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารการอบรมพฒันา
คุณภาพการท างานของครูและบุคลากรบริหาร
ทัว่ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 3 1.00 

12 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารการอบรม
พฒันาการด าเนินงานธุรการใหค้รูอยา่งถูกตอ้ง
กบัความรู้และความสามารถ 

+1 +1 +1 3 1.00 

13 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารการวางแผน
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศท่ีชดัเจน 

0 +1 +1 2 0.67 

14 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหารการแผนจดัระบบ
บริหารและการพฒันาโรงเรียนอยา่งชดัเจน 

+1 0 +1 2 0.67 

15 ใชห้ลกัคุม้กนัในการบริหาร การ
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนตลอดเวลา 

0 +1 +1 2 0.67 
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ข้อ ขอ้ค าถาม 

การพิจารณาของ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
IOC 

 คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ด้านเง่ือนไขคุณธรรม      
1 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหาร การใหค้วามดี

ความชอบหรือผลตอบแทน ในรูปแบบอ่ืนๆ 
แก่ผูร่้วมงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 

2 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และยก
ยอ่งครูท่ีมีความเสียสละเวลาและก าลงักายต่อ
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

+1 +1 +1 3 1.00 

3 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และเชิดชู
เกียรติครูท่ีมีความอดทนต่อค าติชมและ
ขอ้เสนอแนะต่อหนา้ท่ีประจ าและหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

+1 +1 +1 3 1.00 

4 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และ
ชมเชยยกยอ่งครูท่ีมี ความขยนั หมัน่เพียรต่อ
การพฒันาตวัเองตลอดเวลา 

+1 +1 +1 3 1.00 

5 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารใหค้รูมีความ
เสียสละเวลาและก าลงักายท างานโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 

+1 +1 +1 3 1.00 

6 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และยก
ยอ่งชมเชยครูท่ีมีความอดทนต่อการใช้
งบประมาณอยา่งประหยดั 

+1 +1 +1 3 1.00 

7 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และยก
ยอ่งชมเชยครูท่ีขยนัหมัน่เพียรต่อการจดัการ
เรียนการสอน 

0 +1 +1 2 0.67 
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ข้อ ขอ้ค าถาม 

การพิจารณาของ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
IOC 

 คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

8 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และให้
ความดีความชอบแก่ผูร่้วมงานโดยใช้
มาตรฐานเดียวกนัทั้งสถานศึกษาอยา่งโปร่งใส
และตรวจสอบได ้

+1 +1 +1 3 1.00 

9 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และชมเชย
ครูท่ีมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายเป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 3 1.00 

10 ใชเ้ง่ือนไขคุณธรรมบริหารการรับรู้และ
ก าหนดเกณฑใ์นการใหค้วามดีความชอบดว้ย
ความยติุธรรมเป็นท่ีพอใจของครู 

+1 0 +1 2 0.67 

 

ข้อ ขอ้ค าถาม 

การพิจารณาของ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
IOC 

 คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ด้านเง่ือนไขความรู้      
1 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหส้ามารถพฒันา

กระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
+1 +1 +1 3 1.00 

2 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหส้ามารถวจิยั
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

3 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหส้ามารถพฒันา
แหล่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

+1 +1 +1 3 1.00 

4 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหส้ามารถแนะ
แนวการศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

+1 +1 +1 3 1.00 

5 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหส้ามารถพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 3 1.00 

RΣ

RΣ



 132 

ข้อ ขอ้ค าถาม 

การพิจารณาของ 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
IOC 

 คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

6 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหมี้ความรู้ทกัษะ
เร่ืองการประสานงานร่วมมือในการพฒันา
วชิาการ 

+1 +1 +1 3 1.00 

7 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหมี้ความรู้
ความสามารถจดัท าและเสนอของบประมาณ
ไดอ้ยา่งพอเพียง 

0 +1 +1 2 0.67 

8 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหมี้ความรู้
ความสามารถจดัสรรงบประมาณอยา่ง
เหมาะสมดี 

0 +1 +1 2 0.67 

9 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหมี้ความรู้
ความสามารถระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษาไดอ้ยา่งพอเพียง 

0 +1 +1 2 0.67 

10 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหารครูใหค้รูมีความรู้
ความสามารถบริหารการเงินถูกตอ้งตาม
ระเบียบราชการ 

+1 +1 +1 3 1.00 

11 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหาร การบริหารวนิยัและ
การรักษาวนิยัของบุคลากรไดดี้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

12 ใชเ้ง่ือนไขความรู้บริหาร การออกจากราชการ
การลงโทษและตอบแทนไดดี้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

 
 
 
 
 
 
 

RΣ
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ี ศธ 6012(2)/258 
 

  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั   วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 3 พฤษภาคม 2556 
เร่ือง    ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เจริญพร  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 ดว้ย นางอรุณศรี  ประยรูพนัธ์ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205105 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารโดยใช้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ชัยภูมิ” โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์  สารรัตนะ อาจารย์ท่ีปรึกษา และ ดร.สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง เป็นท่ี     
ปรึกษาร่วม 
 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

บณัฑิตวทิยาลยั 
โทรศพัท ์043-241495 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 136 

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
Reliability 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ดาตา้ววิ.sav 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.823 12 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a1 40.53 23.085 .375 .818 

a2 41.10 22.300 .508 .808 

a3 40.23 22.668 .443 .813 

a4 40.77 22.875 .612 .805 

a5 40.20 20.234 .786 .783 

a6 41.10 21.748 .604 .800 

a7 40.53 18.326 .898 .765 
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a8 41.03 19.826 .800 .780 

a9 40.87 18.533 .734 .782 

a10 40.77 24.392 .272 .823 

a11 41.23 31.426 .657 .902 
 
Reliability 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ดาตา้ววิ.sav 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.841 11 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

b1 37.93 12.823 .725 .808 

b2 37.90 13.955 .466 .833 

b3 37.77 13.426 .840 .805 

b4 37.50 15.224 .478 .833 

b5 37.43 16.944 .381 .876 

b6 37.67 16.299 .065 .857 

b7 37.53 15.016 .507 .831 

b8 37.80 14.786 .445 .833 

b9 37.50 11.362 .790 .799 

b10 37.10 12.507 .794 .801 

b11 37.20 12.648 .836 .798 
 
Reliability 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ดาตา้ววิ.sav 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

Reliability Statistics 
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Cronbach's 
Alpha N of Items 

.877 15 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

c1 47.23 10.530 .366 .871 

c2 48.30 8.079 .203 .826 

c3 48.03 10.033 .311 .894 

c4 48.27 9.375 .376 .330 

c5 48.10 8.162 .438 .861 

c6 48.20 7.890 .411 .283 

c7 48.00 9.517 .137 .858 

c8 48.00 9.931 .556 .388 

c9 48.30 9.252 .205 .841 

c10 47.00 8.552 .263 .712 

c11 48.20 8.993 .097 .871 

c12 47.83 8.971 .310 .817 

c13 47.70 8.838 .387 .702 

c14 48.20 11.959 .404 .871 

c15 47.77 8.737 .403 .285 
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Reliability 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ดาตา้ววิ.sav 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.821 10 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

d1 30.70 7.321 .410 .831 

d2 30.93 7.995 .280 .747 

d3 30.47 8.947 .160 .810 

d4 30.97 7.620 .492 .813 

d5 30.53 9.223 .355 .7 31 

d6 30.70 7.321 .410 .831 

d7 30.93 7.995 .280 .837 

d8 30.47 8.947 .460 .810 
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d9 30.97 7.620 .492 .813 

d10 30.53 9.223 .355 .831 

 
Reliability 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ดาตา้ววิ.sav 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Case Processing Summary 

 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.862 12 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

e1 37.33 12.299 .542 .897 

e2 37.57 13.151 .421 .822 

e3 37.10 15.266 .092 .768 

e4 37.60 13.421 .201 .769 

e5 37.17 15.454 .035 .774 

e6 37.33 12.299 .542 .897 

e7 37.57 13.151 .421 .722 

e8 37.10 15.266 .092 .768 

e9 37.60 13.421 .201 .869 

e10 37.17 15.454 .035 .874 

e11 37.33 12.299 .542 .897 

 
Reliability 
[DataSet1] C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ดาตา้ววิ.sav 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.912 60 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a1 208.13 264.809 .341 .910 

a2 208.70 259.872 .576 .908 

a3 207.83 259.868 .573 .908 

a4 208.37 263.413 .575 .909 

a5 207.80 254.510 .755 .906 

a6 208.70 258.700 .633 .908 

a7 208.13 248.189 .847 .905 

a8 208.63 254.999 .691 .907 

a9 208.47 246.120 .806 .905 

a10 208.37 267.206 .329 .911 

a11 208.83 290.489 .645 .921 

a12 208.00 252.897 .839 .906 

b1 208.63 256.792 .709 .907 

b2 208.60 259.214 .591 .908 

b3 208.47 259.982 .760 .908 

b4 208.20 265.890 .530 .910 

b5 208.13 273.706 .074 .914 

b6 208.37 270.102 .143 .912 
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b7 208.23 265.220 .543 .909 

b8 208.50 265.017 .442 .910 

b9 208.20 251.752 .723 .906 

b10 207.80 254.924 .793 .906 

b11 207.90 255.679 .821 .906 

c1 207.90 257.403 .552 .908 

c2 208.97 269.964 .052 .914 

c3 208.70 281.183 .549 .916 

c4 208.93 270.685 .180 .911 

c5 208.77 273.909 .082 .914 

c6 208.87 276.189 .168 .915 

c7 208.67 276.782 .272 .914 

c8 208.67 281.402 .551 .916 

c9 208.97 269.413 .170 .912 

c10 207.67 267.885 .178 .912 

c11 208.87 250.602 .806 .905 

c12 208.50 261.155 .681 .908 

c13 208.37 268.930 .218 .911 

c14 208.87 264.120 .234 .912 

c15 208.43 268.599 .229 .911 

d1 208.60 258.938 .524 .909 

d2 208.83 259.868 .530 .909 

d3 208.37 268.930 .218 .911 

d4 208.87 264.120 .234 .912 

d5 208.43 268.599 .229 .911 

d6 208.60 258.938 .524 .909 
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d7 208.83 259.868 .530 .909 

d8 208.37 268.930 .218 .911 

d9 208.87 264.120 .234 .912 

d10 208.43 268.599 .229 .911 

e1 208.60 258.938 .524 .909 

e2 208.83 259.868 .530 .909 

e3 208.37 268.930 .218 .911 

e4 208.87 264.120 .234 .912 

e5 208.43 268.599 .229 .911 

e6 208.60 258.938 .524 .909 

e7 208.83 259.868 .530 .909 

e8 208.37 268.930 .218 .911 

e9 208.87 264.120 .234 .912 

e10 208.43 268.599 .229 .911 

e11 208.60 258.938 .524 .909 

e12 208.83 259.868 .530 .909 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 
ช่ือ/สกุล       นางอรุณศรี   ประยรูพนัธ์ 
 
วนั/เดือน/ปีเกดิ    เกิดวนัท่ี 10 ตุลาคม 2514 
 
ภูมิล ำเนำ      จงัหวดัชยัภูมิ 
 
สถำนทีอ่ยู่ปัจจุบัน   69 หมู่ 11 ต าบลบา้นยาง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ 36120 
 
ประวตัิกำรศึกษำ 
 พ.ศ. 2529  มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนเกษตรสมสมบูรณ์วทิยาคม 
 พ.ศ. 2533  มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเกษตรสมสมบูรณ์วทิยาคม 
 พ.ศ. 2537  ปริญญาตรี (ครุศาสตรบณัฑิต) วทิยาลยัครูหมู่บา้นจอมบึง 
 
ต ำแหน่งหน้ำทีก่ำรงำน  ครู วทิยาฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
สถำนทีท่ ำงำน    โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิยาคม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ 
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